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Amendement 1
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Titel 1

Ontwerpresolutie Amendement

over de bijdrage van coöperaties aan de 
bestrijding van de crisis

over de bijdrage van coöperaties en sociale 
ondernemingen aan de bestrijding van de 
crisis

Or. it

Amendement 2
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Overweging 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), en met name 
artikel 3, lid 3,

Or. nl

Amendement 3
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. wijst erop dat de coöperatieve 
beweging een project is waarbij 
ongelijkheden worden verkleind, de 
integratie van de opgerichte organisaties 
in de gemeenschap wordt gesteund, 
publiekrechtelijke lichamen een 
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democratisch alternatief wordt geboden 
voor het bedrijfsbeheer, de bevolking 
wordt behoed tegen sociale en 
economische uitsluiting en eerlijke en 
duurzame handel wordt beschermd, en 
dat het coöperatieve model een educatieve 
invloed op de bevolking heeft omdat deze 
wordt aangezet tot samenwerken; 
benadrukt dat alleen het coöperatieve 
model in de huidige kapitalistische 
maatschappij niet volstaat om alle sociale 
en economische problemen op te lossen;

Or. pt

Amendement 4
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat er in de EU ongeveer 
160 000 coöperatieve ondernemingen zijn 
in handen van 123 miljoen leden die aan 
5,4 miljoen personen werk verschaffen –
inclusief ongeveer 50 000 coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector die aan 1,4 miljoen 
personen werk verschaffen – en dat 
coöperaties gemiddeld ongeveer 5% 
bijdragen aan het bbp van de lidstaten; 
merkt op dat de voorbije jaren honderden
coöperatieve ondernemingen in de 
industrie en dienstensector werden 
opgericht ten gevolge van de 
herstructurering van bedrijven in crisis of 
zonder opvolgers, waardoor lokale 
economische activiteiten en banen werden 
gered en herontwikkeld; merkt op dat 
coöperatieve groepen in de industrie en 
dienstensector een belangrijk effect hebben 
gehad op de regionale ontwikkeling in 
sommige van de meest geïndustrialiseerde 
regio's van de EU; merkt op dat in 

1. merkt op dat er in de EU ongeveer 
160 000 coöperatieve ondernemingen zijn 
in handen van 123 miljoen leden die aan 
5,4 miljoen personen werk verschaffen –
inclusief ongeveer 50 000 coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector die aan 1,4 miljoen 
personen werk verschaffen – en dat 
coöperaties gemiddeld ongeveer 5% 
bijdragen aan het bbp van de lidstaten; 
merkt op dat de voorbije jaren honderden 
coöperatieve ondernemingen in de 
industrie en dienstensector werden 
opgericht ten gevolge van de 
herstructurering van bedrijven in crisis of 
zonder opvolgers, waardoor lokale 
economische activiteiten en banen werden 
gered en herontwikkeld; merkt op dat 
coöperatieve groepen in de industrie en 
dienstensector een belangrijk effect hebben 
gehad op de regionale ontwikkeling in 
sommige van de meest geïndustrialiseerde 
regio's van de EU; merkt op dat in 
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arbeidsintegratie gespecialiseerde 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector werk verschaffen aan meer 
dan 30 000 gehandicapte en benadeelde 
personen; merkt op dat coöperaties daarom 
in de EU een heel belangrijk rol spelen op 
het vlak van economie, sociale zaken en 
werkgelegenheid;

arbeidsintegratie gespecialiseerde 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector werk verschaffen aan meer 
dan 30 000 gehandicapte en benadeelde 
personen; merkt op dat het coöperatieve 
model aanzienlijk is gegroeid in niet-
traditionele sectoren, zoals die van de 
sociale diensten en gezondheidsdiensten, 
digitale en bedrijfsondersteuningsdiensten 
en diensten van algemeen belang, die 
voorheen door de overheidssector werden 
geleverd (bijv. productie van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen), en dat 
het ook een model is geworden voor 
zelfstandigen en voor de vrije beroepen;
merkt op dat coöperaties daarom in de EU 
een heel belangrijke rol spelen op het vlak 
van economie, sociale zaken en
werkgelegenheid en bovendien als 
springplank voor sociale innovatie 
fungeren, een thema dat zowel in de 
Europa 2020-strategie als in 
Horizon 2020 van groot belang is;

Or. it

Amendement 5
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat er in de EU ongeveer 
160 000 coöperatieve ondernemingen zijn 
in handen van 123 miljoen leden die aan 
5,4 miljoen personen werk verschaffen –
inclusief ongeveer 50 000 coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector die aan 1,4 miljoen 
personen werk verschaffen – en dat 
coöperaties gemiddeld ongeveer 5% 
bijdragen aan het bbp van de lidstaten; 
merkt op dat de voorbije jaren honderden 

1. merkt op dat er in de EU ongeveer 
160 000 coöperatieve ondernemingen zijn 
in handen van 123 miljoen leden die aan 
5,4 miljoen personen werk verschaffen –
inclusief ongeveer 50 000 coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector die aan 1,4 miljoen 
personen werk verschaffen – en dat 
coöperaties gemiddeld ongeveer 5% 
bijdragen aan het bbp van de lidstaten; 
merkt op dat de voorbije jaren honderden 



PE507.938v01-00 6/74 AM\930616NL.doc

NL

coöperatieve ondernemingen in de 
industrie en dienstensector werden 
opgericht ten gevolge van de 
herstructurering van bedrijven in crisis of 
zonder opvolgers, waardoor lokale 
economische activiteiten en banen werden 
gered en herontwikkeld; merkt op dat 
coöperatieve groepen in de industrie en 
dienstensector een belangrijk effect hebben 
gehad op de regionale ontwikkeling in 
sommige van de meest geïndustrialiseerde 
regio's van de EU; merkt op dat in 
arbeidsintegratie gespecialiseerde 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector werk verschaffen aan meer 
dan 30 000 gehandicapte en benadeelde 
personen; merkt op dat coöperaties daarom 
in de EU een heel belangrijk rol spelen op 
het vlak van economie, sociale zaken en 
werkgelegenheid;

coöperatieve ondernemingen in de 
industrie en dienstensector werden 
opgericht ten gevolge van de 
herstructurering van bedrijven in crisis of 
zonder opvolgers, waardoor lokale 
economische activiteiten en banen werden 
gered en herontwikkeld; merkt op dat 
coöperatieve groepen in de industrie en 
dienstensector een belangrijk effect hebben 
gehad op de regionale ontwikkeling in 
sommige van de meest geïndustrialiseerde 
regio's van de EU; merkt op dat in 
arbeidsintegratie gespecialiseerde 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector werk verschaffen aan meer 
dan 30 000 gehandicapte en benadeelde 
personen; merkt op dat de voorbije 
decennia meer dan 1 000 coöperaties op 
het vlak van hernieuwbare energie 
werden opgericht door burgers die hun 
verantwoordelijkheid nemen en investeren 
in de productie, distributie en 
bevoorrading van hun hernieuwbare 
energie; merkt op dat coöperaties daarom 
in de EU een heel belangrijke rol spelen op 
het vlak van economie, sociale zaken, 
duurzame ontwikkeling en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 6
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat er in de EU ongeveer
160 000 coöperatieve ondernemingen zijn 
in handen van 123 miljoen leden die aan 
5,4 miljoen personen werk verschaffen –
inclusief ongeveer 50 000 coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector die aan 1,4 miljoen 

1. merkt op dat er in de EU ongeveer 
160 000 coöperatieve ondernemingen zijn 
in handen van 123 miljoen leden die aan 
5,4 miljoen personen werk verschaffen –
inclusief ongeveer 50 000 coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector die aan 1,4 miljoen 
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personen werk verschaffen – en dat 
coöperaties gemiddeld ongeveer 5% 
bijdragen aan het bbp van de lidstaten; 
merkt op dat de voorbije jaren honderden 
coöperatieve ondernemingen in de 
industrie en dienstensector werden 
opgericht ten gevolge van de 
herstructurering van bedrijven in crisis of 
zonder opvolgers, waardoor lokale 
economische activiteiten en banen werden 
gered en herontwikkeld; merkt op dat 
coöperatieve groepen in de industrie en 
dienstensector een belangrijk effect hebben 
gehad op de regionale ontwikkeling in 
sommige van de meest geïndustrialiseerde 
regio's van de EU; merkt op dat in 
arbeidsintegratie gespecialiseerde 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector werk verschaffen aan meer 
dan 30 000 gehandicapte en benadeelde 
personen; merkt op dat coöperaties daarom
in de EU een heel belangrijk rol spelen op 
het vlak van economie, sociale zaken en 
werkgelegenheid;

personen werk verschaffen – en dat 
coöperaties gemiddeld ongeveer 5% 
bijdragen aan het bbp van de lidstaten; 
merkt op dat de voorbije jaren honderden 
coöperatieve ondernemingen in de 
industrie en dienstensector werden 
opgericht ten gevolge van de 
herstructurering van bedrijven in crisis of 
zonder opvolgers, waardoor lokale 
economische activiteiten en banen werden 
gered en herontwikkeld; merkt op dat 
coöperatieve groepen in de industrie en 
dienstensector een belangrijk effect hebben 
gehad op de regionale ontwikkeling in 
sommige van de meest geïndustrialiseerde 
regio's van de EU; merkt op dat in 
arbeidsintegratie gespecialiseerde 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector werk verschaffen aan meer 
dan 30 000 gehandicapte en benadeelde 
personen; merkt op dat coöperaties 
financiële middelen ten dienste stellen van 
de duurzame economische en 
maatschappelijke ontwikkeling van 
regionale en lokale gemeenschappen en 
daarmee in nagenoeg de hele EU de 
principes van de sociale markteconomie 
in de praktijk brengen;

Or. nl

Amendement 7
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat er in de EU ongeveer 
160 000 coöperatieve ondernemingen zijn
in handen van 123 miljoen leden die aan 
5,4 miljoen personen werk verschaffen –
inclusief ongeveer 50 000 coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector die aan 1,4 miljoen 

1. merkt op dat de sociale ondernemingen
in de EU steeds belangrijker worden en 
dat daartoe ongeveer 160 000 coöperatieve 
ondernemingen behoren die in handen zijn
van 123 miljoen leden die aan 5,4 miljoen 
personen werk verschaffen – inclusief 
ongeveer 50 000 coöperatieve 
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personen werk verschaffen – en dat 
coöperaties gemiddeld ongeveer 5% 
bijdragen aan het bbp van de lidstaten;
merkt op dat de voorbije jaren honderden 
coöperatieve ondernemingen in de 
industrie en dienstensector werden 
opgericht ten gevolge van de 
herstructurering van bedrijven in crisis of 
zonder opvolgers, waardoor lokale 
economische activiteiten en banen werden 
gered en herontwikkeld; merkt op dat 
coöperatieve groepen in de industrie en 
dienstensector een belangrijk effect hebben 
gehad op de regionale ontwikkeling in 
sommige van de meest geïndustrialiseerde 
regio's van de EU; merkt op dat in 
arbeidsintegratie gespecialiseerde 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector werk verschaffen aan meer 
dan 30 000 gehandicapte en benadeelde 
personen; merkt op dat coöperaties daarom 
in de EU een heel belangrijk rol spelen op 
het vlak van economie, sociale zaken en 
werkgelegenheid;

ondernemingen in de industrie en 
dienstensector die aan 1,4 miljoen 
personen werk verschaffen – en dat 
coöperaties gemiddeld ongeveer 5% 
bijdragen aan het bbp van de lidstaten;
merkt op dat de voorbije jaren honderden 
coöperatieve ondernemingen in de 
industrie en dienstensector werden 
opgericht ten gevolge van de 
herstructurering van bedrijven in crisis of 
zonder opvolgers, waardoor lokale 
economische activiteiten en banen werden 
gered en herontwikkeld; merkt op dat 
coöperatieve groepen in de industrie en 
dienstensector een belangrijk effect hebben 
gehad op de regionale ontwikkeling in 
sommige van de meest geïndustrialiseerde 
regio's van de EU; merkt op dat in 
arbeidsintegratie gespecialiseerde 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector werk verschaffen aan meer 
dan 30 000 gehandicapte en benadeelde 
personen; merkt op dat coöperaties daarom 
in de EU een heel belangrijke rol spelen op 
het vlak van economie, sociale zaken en 
werkgelegenheid;

Or. it

Amendement 8
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat er in de EU ongeveer 
160 000 coöperatieve ondernemingen zijn 
in handen van 123 miljoen leden die aan 
5,4 miljoen personen werk verschaffen –
inclusief ongeveer 50 000 coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector die aan 1,4 miljoen 
personen werk verschaffen – en dat 
coöperaties gemiddeld ongeveer 5% 

1. merkt op dat er in de EU ongeveer 
160 000 coöperatieve ondernemingen zijn 
in handen van 123 miljoen leden die aan 
5,4 miljoen personen werk verschaffen –
inclusief ongeveer 50 000 coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector die aan 1,4 miljoen 
personen werk verschaffen – en dat 
coöperaties gemiddeld ongeveer 5% 
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bijdragen aan het bbp van de lidstaten; 
merkt op dat de voorbije jaren honderden 
coöperatieve ondernemingen in de 
industrie en dienstensector werden 
opgericht ten gevolge van de 
herstructurering van bedrijven in crisis of 
zonder opvolgers, waardoor lokale 
economische activiteiten en banen werden 
gered en herontwikkeld; merkt op dat 
coöperatieve groepen in de industrie en 
dienstensector een belangrijk effect hebben 
gehad op de regionale ontwikkeling in 
sommige van de meest geïndustrialiseerde 
regio's van de EU; merkt op dat in 
arbeidsintegratie gespecialiseerde 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector werk verschaffen aan meer 
dan 30 000 gehandicapte en benadeelde 
personen; merkt op dat coöperaties daarom 
in de EU een heel belangrijk rol spelen op 
het vlak van economie, sociale zaken en 
werkgelegenheid;

bijdragen aan het bbp van de lidstaten; 
merkt op dat de voorbije jaren honderden 
coöperatieve ondernemingen in de 
industrie en dienstensector werden 
opgericht ten gevolge van de 
herstructurering van bedrijven in crisis of 
zonder opvolgers, waardoor lokale 
economische activiteiten en banen werden 
gered en herontwikkeld; merkt op dat 
coöperatieve groepen in de industrie en 
dienstensector een belangrijk effect hebben 
gehad op de regionale ontwikkeling in 
sommige van de meest geïndustrialiseerde 
regio's van de EU; merkt op dat in 
arbeidsintegratie gespecialiseerde, 
zogenaamd sociale coöperaties werk 
verschaffen aan meer dan 30 000 
gehandicapte en benadeelde personen in de 
industrie en dienstensector; merkt op dat 
coöperaties daarom in de EU een heel 
belangrijke rol spelen op het vlak van 
economie, sociale zaken en 
werkgelegenheid;

Or. da

Amendement 9
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat het coöperatieve 
bedrijfsmodel bijdraagt tot echt 
economisch pluralisme en een onmisbaar 
element is van de socialemarkteconomie, 
en volledig strookt met de waarden van 
het EU-Verdrag en de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie;

Or. it
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Amendement 10
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat coöperaties in tijden van 
crisis zelfs veerkrachtiger zijn gebleken 
dan veel conventionele ondernemingen en 
merkt op dat er beduidend bewijs is van 
deze veerkracht, in het bijzonder met 
betrekking tot coöperatieve banken en 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector (werknemerscoöperaties, 
sociale coöperaties en coöperaties van
kmo's);

2. wijst erop dat vele coöperaties in tijden 
van crisis veerkrachtig zijn gebleken en 
merkt op dat er beduidend bewijs is van 
deze veerkracht, in het bijzonder met 
betrekking tot coöperatieve banken en 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector (werknemerscoöperaties, 
sociale coöperaties en coöperaties van 
kmo's);

Or. nl

Amendement 11
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat coöperaties in tijden van 
crisis zelfs veerkrachtiger zijn gebleken 
dan veel conventionele ondernemingen en 
merkt op dat er beduidend bewijs is van 
deze veerkracht, in het bijzonder met 
betrekking tot coöperatieve banken en 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector (werknemerscoöperaties, 
sociale coöperaties en coöperaties van 
kmo's);

2. wijst erop dat coöperaties in tijden van 
crisis zelfs veerkrachtiger zijn gebleken 
dan veel conventionele ondernemingen, 
zowel wat werkgelegenheidscijfers als 
bedrijfssluitingen betreft, omdat zij ook 
openstaan voor nieuwe sectoren, en merkt 
op dat er beduidend bewijs is van deze 
veerkracht, in het bijzonder met betrekking 
tot coöperatieve banken en coöperaties in 
de industrie en dienstensector 
(werknemerscoöperaties, sociale 
coöperaties en coöperaties van kmo's); 
wijst tevens op het groeiende belang van 
de "gemeenschapscoöperaties", die 
vooral in afgelegen en minder 
ontwikkelde gebieden rechtstreekse 
participatie van de burgers mogelijk 
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maken bij het voorzien in diverse 
behoeften, zoals bijvoorbeeld sociale en 
gezondheidsdiensten, schooldiensten, 
commerciële diensten, communicatie, 
enz.;

Or. it

Amendement 12
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat coöperaties in tijden van 
crisis zelfs veerkrachtiger zijn gebleken 
dan veel conventionele ondernemingen en 
merkt op dat er beduidend bewijs is van 
deze veerkracht, in het bijzonder met 
betrekking tot coöperatieve banken en 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector (werknemerscoöperaties, 
sociale coöperaties en coöperaties van 
kmo's);

2. wijst erop dat coöperaties en sociale 
ondernemingen in tijden van crisis zelfs 
veerkrachtiger zijn gebleken dan veel 
conventionele ondernemingen, zowel wat 
betreft werkgelegenheidscijfers als op het 
punt van bedrijfssluitingen, en merkt op 
dat er beduidend bewijs is van deze 
veerkracht, in het bijzonder met betrekking 
tot coöperatieve banken en coöperaties in 
de industrie en dienstensector
(werknemerscoöperaties, sociale 
coöperaties en coöperaties van kmo's)
dankzij hun grote vermogen om zich aan 
te passen aan veranderingen en de 
economische bedrijvigheid in stand te 
houden wanneer die in gevaar is, doordat 
zij hun taken blijven vervullen;

Or. it

Amendement 13
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat coöperaties in tijden van 
crisis zelfs veerkrachtiger zijn gebleken 
dan veel conventionele ondernemingen en 
merkt op dat er beduidend bewijs is van 
deze veerkracht, in het bijzonder met 
betrekking tot coöperatieve banken en 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector (werknemerscoöperaties, 
sociale coöperaties en coöperaties van 
kmo's);

2. wijst erop dat coöperaties in tijden van 
crisis zelfs veerkrachtiger zijn gebleken 
dan veel conventionele ondernemingen en 
merkt op dat er beduidend bewijs is van 
deze veerkracht, in het bijzonder met 
betrekking tot coöperatieve banken en 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector (werknemerscoöperaties, 
sociale coöperaties en coöperaties van 
kmo's); herinnert in dit verband aan de 
strategische rol van de coöperaties van 
kmo's, die oplossingen voor collectieve 
problemen kunnen bieden en belangrijke 
schaaleconomieën mogelijk kunnen 
maken;

Or. it

Amendement 14
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat coöperaties in tijden van 
crisis zelfs veerkrachtiger zijn gebleken 
dan veel conventionele ondernemingen en 
merkt op dat er beduidend bewijs is van 
deze veerkracht, in het bijzonder met 
betrekking tot coöperatieve banken en 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector (werknemerscoöperaties, 
sociale coöperaties en coöperaties van 
kmo's);

2. wijst erop dat coöperaties in tijden van 
crisis zelfs veerkrachtiger zijn gebleken 
dan veel conventionele ondernemingen en 
merkt op dat er beduidend bewijs is van 
deze veerkracht, in het bijzonder met 
betrekking tot coöperatieve banken en 
coöperaties in de industrie en 
dienstensector (werknemerscoöperaties, 
sociale coöperaties en coöperaties van 
kmo's), vooral op het vlak van de 
productie van hernieuwbare energie;

Or. en
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Amendement 15
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat coöperaties ook een 
vitale rol kunnen spelen voor de transitie 
naar hernieuwbare energie en de 
bestrijding van energie-armoede; door 
lokale gemeenschappen in staat te stellen 
om hun eigen energie op te wekken, kan 
de ontplooiing van hernieuwbare 
technologieën op kleine en middelgrote 
schaal worden bespoedigd; deze 
technologieën leiden tot een efficiënter 
energiegebruik en stellen burgers in staat 
meer controle over hun energieprijzen te 
verwerven;

Or. en

Amendement 16
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat coöperaties in 
tijden van recessie het bedrijfsleven op 
micro-economische schaal doeltreffend 
kunnen stimuleren, aangezien zij kleine 
ondernemers, in veel gevallen groepen 
burgers, in staat stellen 
ondernemingsverantwoordelijkheden op 
zich te nemen; steunt in deze context het 
opzetten van coöperaties in de sociale en 
welzijnssector, omdat daarmee de 
maatschappelijke participatie van 
zwakkere groeperingen gewaarborgd 
wordt;
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Or. it

Amendement 17
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat deze grotere 
veerkracht grotendeels te danken is aan het 
coöperatieve bestuursmodel, dat op mede-
eigendom en democratische controle door 
de leden-eigenaren is gebaseerd, en ook
aan hun specifieke methode voor 
kapitaalopbouw; meent dat dit model er 
mee voor zorgt dat coöperaties een 
langetermijnbenadering volgen en dat zij in 
de lokale economie zijn verankerd, hetgeen 
hun een belang geeft bij duurzame lokale 
ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij niet 
delokaliseren, zelfs wanneer zij 
internationaliseren;

3. is van mening dat deze grotere 
veerkracht grotendeels te danken is aan het 
coöperatieve bestuursmodel, dat gebaseerd 
is op mede-eigendom en democratische 
controle en organisatie en democratisch 
beheer door de leden-eigenaren, alsook op 
economische participatie van de vennoten, 
autonomie en onafhankelijkheid, 
opleiding van en informatie aan de 
deelnemende leden, samenwerking tussen 
coöperaties en verbintenis met de 
gemeenschap; benadrukt dat die 
veerkracht tevens te danken is aan hun 
specifieke methode voor kapitaalopbouw, 
die op evenwichtige sociale en 
economische doelen steunt en gericht is 
op de verbetering van hun functioneren 
en hun activiteiten; meent dat dit model er 
mee voor zorgt dat coöperaties een 
langetermijnbenadering volgen en dat zij in 
de lokale economie zijn verankerd, hetgeen 
hun een belang geeft bij duurzame lokale 
ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij niet 
delokaliseren, zelfs wanneer zij 
internationaliseren;

Or. pt

Amendement 18
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat deze grotere
veerkracht grotendeels te danken is aan het 
coöperatieve bestuursmodel, dat op mede-
eigendom en democratische controle door 
de leden-eigenaren is gebaseerd, en ook 
aan hun specifieke methode voor 
kapitaalopbouw; meent dat dit model er 
mee voor zorgt dat coöperaties een 
langetermijnbenadering volgen en dat zij in 
de lokale economie zijn verankerd, hetgeen 
hun een belang geeft bij duurzame lokale 
ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij niet 
delokaliseren, zelfs wanneer zij 
internationaliseren;

3. is van mening dat deze veerkracht 
grotendeels te danken is aan het 
coöperatieve bestuursmodel, dat op mede-
eigendom en democratische controle door 
de leden-eigenaren is gebaseerd, en ook 
aan hun specifieke methode voor 
kapitaalopbouw die minder afhankelijk is 
van de evoluties op de financiële markten; 
meent dat dit model er mee voor zorgt dat 
coöperaties een langetermijnbenadering 
kunnen volgen en dat zij in de lokale 
economie zijn verankerd, hetgeen hun een 
belang geeft bij duurzame lokale 
ontwikkeling, zelfs wanneer zij onder druk 
van de internationale concurrentie een 
deel van hun activiteiten delokaliseren;

Or. nl

Amendement 19
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat deze grotere 
veerkracht grotendeels te danken is aan het 
coöperatieve bestuursmodel, dat op mede-
eigendom en democratische controle door 
de leden-eigenaren is gebaseerd, en ook 
aan hun specifieke methode voor 
kapitaalopbouw; meent dat dit model er 
mee voor zorgt dat coöperaties een 
langetermijnbenadering volgen en dat zij in 
de lokale economie zijn verankerd, hetgeen
hun een belang geeft bij duurzame lokale 
ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij niet 
delokaliseren, zelfs wanneer zij 
internationaliseren;

3. is van mening dat deze grotere 
veerkracht grotendeels te danken is aan het 
coöperatieve bestuursmodel, dat op mede-
eigendom en democratische controle door 
de leden-eigenaren is gebaseerd, en ook 
aan hun specifieke beginselen om 
overschotten te herinvesteren in de 
ontwikkeling van de ondernemingen en zo 
de schuldenlast van de coöperaties 
aanzienlijk te verminderen; meent dat deze 
beginselen er mee voor zorgen dat 
coöperaties een langetermijnbenadering 
volgen en dat zij in de lokale economie zijn 
verankerd, hetgeen bijdraagt tot duurzame 
lokale ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij 
niet delokaliseren, zelfs wanneer zij 



PE507.938v01-00 16/74 AM\930616NL.doc

NL

internationaliseren;

Or. da

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat deze grotere 
veerkracht grotendeels te danken is aan het 
coöperatieve bestuursmodel, dat op mede-
eigendom en democratische controle door 
de leden-eigenaren is gebaseerd, en ook 
aan hun specifieke methode voor 
kapitaalopbouw; meent dat dit model er 
mee voor zorgt dat coöperaties een 
langetermijnbenadering volgen en dat zij in 
de lokale economie zijn verankerd, hetgeen 
hun een belang geeft bij duurzame lokale 
ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij niet 
delokaliseren, zelfs wanneer zij 
internationaliseren;

3. is van mening dat deze grotere 
veerkracht grotendeels te danken is aan het 
coöperatieve bestuursmodel, dat op mede-
eigendom en democratische controle en 
besluitvorming over de 
ondernemingsstrategieën door de leden-
eigenaren is gebaseerd, en ook aan hun 
specifieke methode voor kapitaalopbouw 
waarbij de overschotten worden bestemd 
voor de reserve waarvan minstens een 
deel ondeelbaar is en die aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de organisatie is verbonden; meent dat dit 
model er mee voor zorgt dat coöperaties 
een langetermijnbenadering volgen en dat 
zij in de lokale economie zijn verankerd, 
hetgeen hun een belang geeft bij duurzame 
lokale ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij 
niet delokaliseren, zelfs wanneer zij 
internationaliseren;

Or. fr

Amendement 21
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat deze grotere 
veerkracht grotendeels te danken is aan het 
coöperatieve bestuursmodel, dat op mede-
eigendom en democratische controle door 
de leden-eigenaren is gebaseerd, en ook 
aan hun specifieke methode voor 
kapitaalopbouw; meent dat dit model er 
mee voor zorgt dat coöperaties een 
langetermijnbenadering volgen en dat zij in 
de lokale economie zijn verankerd, hetgeen 
hun een belang geeft bij duurzame lokale 
ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij niet 
delokaliseren, zelfs wanneer zij 
internationaliseren;

3. is van mening dat deze grotere 
veerkracht grotendeels te danken is aan het 
coöperatieve bestuursmodel, dat op mede-
eigendom en democratische deelname en
controle door de leden-eigenaren is 
gebaseerd, en ook aan hun specifieke 
methode voor kapitaalopbouw, in het 
bijzonder hun karakteristiek systeem van 
ondeelbare reserves; meent dat dit model 
er mee voor zorgt dat coöperaties een 
langetermijnbenadering over generaties 
heen volgen en dat zij in de lokale 
economie zijn verankerd, hetgeen hun een 
belang geeft bij duurzame lokale 
ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij niet 
delokaliseren, zelfs wanneer zij 
internationaliseren;

Or. en

Amendement 22
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat deze grotere 
veerkracht grotendeels te danken is aan het
coöperatieve bestuursmodel, dat op mede-
eigendom en democratische controle door 
de leden-eigenaren is gebaseerd, en ook 
aan hun specifieke methode voor 
kapitaalopbouw; meent dat dit model er 
mee voor zorgt dat coöperaties een 
langetermijnbenadering volgen en dat zij in 
de lokale economie zijn verankerd, hetgeen 
hun een belang geeft bij duurzame lokale 
ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij niet 
delokaliseren, zelfs wanneer zij 
internationaliseren;

3. is van mening dat deze grotere 
veerkracht grotendeels te danken is aan de
coöperatieve of participerende 
bestuursmodellen, die op mede-eigendom 
en democratische controle door de leden-
eigenaren zijn gebaseerd, en ook aan hun 
specifieke methode voor kapitaalopbouw; 
meent dat dit model er mee voor zorgt dat 
coöperaties een langetermijnbenadering 
volgen en dat zij in de lokale economie zijn 
verankerd, hetgeen hun een belang geeft bij 
duurzame lokale ontwikkeling en ervoor 
zorgt dat zij niet delokaliseren, zelfs 
wanneer zij internationaliseren;
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Or. it

Amendement 23
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt vast dat coöperatieve 
ondernemingen in staat zijn doeltreffend 
en doelmatig te voorzien in bestaande en 
nieuwe behoeften in sectoren zoals die 
van het beheer van cultuurgoederen en de 
creatieve sector en de ecologische 
duurzaamheid in verband met nieuwe 
leefstijlen en consumptiepatronen; 
benadrukt dat de coöperaties ook al 
waarden als de bescherming van de 
legaliteit bieden, zoals bijvoorbeeld in 
Italië, waar het beheer van in beslag 
genomen goederen van de maffia aan 
coöperaties wordt toevertrouwd;

Or. it

Amendement 24
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is van mening dat coöperaties 
volledig moeten worden opgenomen in de 
industriebeleidsdoelstellingen van de EU 
en bij de acties die in verband daarmee 
worden ontplooid, ook vanwege hun 
fundamentele bijdrage aan de 
herstructurering in de industrie, die een 
essentieel onderdeel van het nieuwe EU-
industriebeleid vormt;
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Or. it

Amendement 25
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt eveneens op dat coöperaties een 
lange traditie hebben van samenwerken 
met elkaar en dat zij daardoor kunnen 
profiteren van schaalvoordelen en 
ervaringen en beste praktijken kunnen 
uitwisselen alsmede kunnen schuiven met 
personele en financiële middelen, indien 
nodig; stelt dat dankzij deze inherente 
flexibiliteit coöperaties zichzelf in stand 
kunnen houden, zelfs in de beroerdste 
tijden;

4. merkt eveneens op dat de sociale 
ondernemingen, en met name coöperaties,
een lange traditie hebben van samenwerken 
met elkaar en dat zij daardoor kunnen 
profiteren van schaalvoordelen en 
ervaringen en beste praktijken kunnen 
uitwisselen alsmede kunnen schuiven met 
personele en financiële middelen, indien 
nodig; stelt dat dankzij deze inherente 
flexibiliteit coöperaties zichzelf in stand 
kunnen houden, zelfs in de beroerdste 
tijden;

Or. it

Amendement 26
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt eveneens op dat coöperaties een 
lange traditie hebben van samenwerken 
met elkaar en dat zij daardoor kunnen 
profiteren van schaalvoordelen en 
ervaringen en beste praktijken kunnen 
uitwisselen alsmede kunnen schuiven met 
personele en financiële middelen, indien 
nodig; stelt dat dankzij deze inherente 
flexibiliteit coöperaties zichzelf in stand 
kunnen houden, zelfs in de beroerdste 
tijden;

4. merkt eveneens op dat coöperaties door 
samen te werken kunnen profiteren van 
schaalvoordelen en ervaringen en beste 
praktijken kunnen uitwisselen alsmede 
kunnen schuiven met personele en 
financiële middelen, indien nodig; stelt dat 
dankzij deze inherente flexibiliteit 
coöperaties zichzelf in stand kunnen 
houden, zelfs in de beroerdste tijden;
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Or. nl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt eveneens op dat coöperaties een 
lange traditie hebben van samenwerken 
met elkaar en dat zij daardoor kunnen 
profiteren van schaalvoordelen en 
ervaringen en beste praktijken kunnen 
uitwisselen alsmede kunnen schuiven met 
personele en financiële middelen, indien 
nodig; stelt dat dankzij deze inherente 
flexibiliteit coöperaties zichzelf in stand 
kunnen houden, zelfs in de beroerdste 
tijden;

4. merkt eveneens op dat coöperaties een 
lange traditie hebben van samenwerken 
met elkaar en dat zij daardoor kunnen 
profiteren van schaalvoordelen en 
ervaringen en beste praktijken kunnen 
uitwisselen alsmede kunnen schuiven met 
personele en financiële middelen of de 
kosten hiervoor verdelen, indien nodig; 
stelt dat dankzij deze inherente flexibiliteit 
coöperaties zichzelf in stand kunnen 
houden, zelfs in de beroerdste tijden;

Or. fr

Amendement 28
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat er in de verschillende 
lidstaten talrijke goede praktijken bestaan 
die tekenend zijn voor de uitstekende 
resultaten die coöperaties hebben 
neergezet op gebieden als groei, 
werkgelegenheid, bedrijfsoverleving en 
bedrijfsstarts, zoals bijvoorbeeld het 
systeem van "eenmalige betaling" (pago 
único) in Spanje en de wet-Marcora in 
Italië, die het mogelijk maken de 
oprichting van nieuwe coöperaties te 
financieren met 
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werkloosheidsuitkeringen, de 
"coöperaties voor werkgelegenheid en 
bedrijvigheid" in Frankrijk, Zweden en 
België, en het Spaanse concern 
Mondragon, dat een uitstekend voorbeeld 
is van hoe afzonderlijke coöperaties op 
vrijwillige basis grote bedrijvenconcerns 
kunnen vormen die sectoren beslaan zoals 
industrie, landbouw, distributie, 
financiën, O&O en onderwijs op hoog 
niveau; verzoekt de Commissie deze goede 
praktijken grondig te onderzoeken en te 
overwegen of zij kunnen worden 
opgenomen in het Europees beleid ten 
behoeve van de bedrijven;

Or. it

Amendement 29
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat coöperaties een 
belangrijke bijdrage leveren aan de 
Europese economie en een stabiele 
werkgelegenheid, vooral in tijden van 
crisis;
verzoekt de Commissie de rol van de 
Europese coöperatieve vennootschap op te 
waarderen door het opzetten van nieuwe 
coöperaties op Europese schaal te 
stimuleren en de samenwerking van 
nationale coöperaties uit verschillende 
lidstaten te bevorderen;

Or. it

Amendement 30
Ivo Belet
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat de coöperatieve 
vennootschap, naar het model van de 
Britse Trust, ook een efficiënt model kan 
zijn voor goed bestuur van 
(semi)professionele sportorganisaties, dat 
tegelijk een nauwe betrokkenheid 
mogelijk maakt van de belangrijkste 
stakeholders – de supporters – bij het 
beheer van een (prof)club;

Or. nl

Amendement 31
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat onder andere het 
model van de activiteiten- en 
werkcoöperatie moet worden ontwikkeld, 
een onderneming die progressief wordt 
gebouwd om aan de behoeften van zijn 
ondernemers te beantwoorden en die 
evolueert met de ontwikkeling van hun 
activiteiten;

Or. fr

Amendement 32
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt bovendien op dat de 
ontwikkeling van coöperaties in sectoren 
als de productie van hernieuwbare 
energie en sociale diensten, beter dan 
andere modellen in staat is gebleken te 
antwoorden op nieuwe behoeften en het 
scheppen van banen te stimuleren;

Or. en

Amendement 33
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt echter op dat ook coöperaties 
kunnen mislukken;

Or. en

Amendement 34
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. merkt op dat de situatie in de diverse 
lidstaten juridische en conceptuele 
verschillen vertoont; verzoekt de 
Commissie derhalve de bestaande 
wetgeving onder de loep te nemen om 
raaklijnen te zoeken die het mogelijk 
maken om, met inachtneming van de 
subsidiariteit, de belangrijkste elementen 
te harmoniseren en zo de obstakels die de 
ontwikkeling van coöperaties belemmeren 
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weg te werken;

Or. it

Amendement 35
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt dat werknemers met de 
oprichting van een coöperatie of bij de 
overdracht van een bedrijf aan de 
werknemers, een beduidend financieel 
risico ingaan; merkt op dat goed bestuur, 
in het bijzonder in een 
werknemerscoöperatie, sterk afhangt van 
de ondersteuning van en controle op de 
bedrijfsvoering van de werknemers;

Or. nl

Amendement 36
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt 
door aan coöperaties voldoende aandacht te 
schenken in alle EU-beleidsdomeinen die 
zijn ontworpen om bij te dragen aan een 
slimme, duurzame en inclusieve groei en 
in de desbetreffende kerninitiatieven van 
de Europa 2020-strategie; gelooft dat de 
noodzakelijke stappen moeten worden 
ondernomen om gelijke voorwaarden te 
scheppen voor coöperaties en andere 
ondernemingsvormen en tegelijkertijd de

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt, 
met name door middel van EU-steun voor 
de coöperatieve beweging en door aan 
coöperaties voldoende aandacht te 
schenken in alle EU-beleidsdomeinen; is 
van mening dat de doelstellingen en
werkwijzen van coöperaties moeten 
worden verdedigd, met name door het 
opzetten en in stand houden van 
consumentencoöperaties te stimuleren, 
aangezien coöperaties in veel regio's werk 
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doelstellingen en werkmethodes van 
coöperaties te behouden;

de enige kanalen zijn waarlangs 
basisgoederen worden verspreid, zonder 
speculatieve marges en zonder campagnes 
die aanzetten tot een excessieve 
consumptie die schadelijk is voor de 
gezondheid, voor de economie en voor het 
milieu;

Or. pt

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt 
door aan coöperaties voldoende aandacht te 
schenken in alle EU-beleidsdomeinen die 
zijn ontworpen om bij te dragen aan een
slimme, duurzame en inclusieve groei en 
in de desbetreffende kerninitiatieven van 
de Europa 2020-strategie; gelooft dat de 
noodzakelijke stappen moeten worden 
ondernomen om gelijke voorwaarden te 
scheppen voor coöperaties en andere 
ondernemingsvormen en tegelijkertijd de 
doelstellingen en werkmethodes van 
coöperaties te behouden;

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt 
door aan coöperaties voldoende aandacht te 
schenken in alle EU-beleidsdomeinen die 
zijn ontworpen om bij te dragen aan een 
ander model voor economische 
ontwikkeling waarbij het Europees 
sociaal model meer in acht wordt 
genomen; gelooft dat de noodzakelijke 
stappen moeten worden ondernomen om 
gelijke voorwaarden te scheppen voor 
coöperaties en andere 
ondernemingsvormen en tegelijkertijd de 
doelstellingen en werkmethodes van 
coöperaties te behouden;

Or. fr

Amendement 38
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt 
door aan coöperaties voldoende aandacht te 
schenken in alle EU-beleidsdomeinen die 
zijn ontworpen om bij te dragen aan een 
slimme, duurzame en inclusieve groei en in 
de desbetreffende kerninitiatieven van de 
Europa 2020-strategie; gelooft dat de 
noodzakelijke stappen moeten worden 
ondernomen om gelijke voorwaarden te 
scheppen voor coöperaties en andere 
ondernemingsvormen en tegelijkertijd de 
doelstellingen en werkmethodes van 
coöperaties te behouden;

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt 
door aan coöperaties voldoende aandacht te 
schenken in alle EU-beleidsdomeinen die 
zijn ontworpen om bij te dragen aan een 
slimme, duurzame en inclusieve groei en in 
de desbetreffende kerninitiatieven van de 
Europa 2020-strategie; is van mening dat 
met name in het actieplan 
Ondernemerschap 2020 moet worden 
verwezen naar de belangrijke rol van 
coöperaties; gelooft dat de noodzakelijke 
stappen moeten worden ondernomen om 
gelijke voorwaarden te scheppen voor 
coöperaties en andere 
ondernemingsvormen en tegelijkertijd de 
doelstellingen en werkmethodes van 
coöperaties te behouden;

Or. en

Amendement 39
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt 
door aan coöperaties voldoende aandacht te 
schenken in alle EU-beleidsdomeinen die 
zijn ontworpen om bij te dragen aan een 
slimme, duurzame en inclusieve groei en in 
de desbetreffende kerninitiatieven van de 
Europa 2020-strategie; gelooft dat de 
noodzakelijke stappen moeten worden 
ondernomen om gelijke voorwaarden te 
scheppen voor coöperaties en andere 
ondernemingsvormen en tegelijkertijd de 
doelstellingen en werkmethodes van 
coöperaties te behouden;

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt
door aan coöperaties voldoende aandacht te 
schenken in alle relevante EU-
beleidsdomeinen die zijn ontworpen om bij 
te dragen aan een slimme, duurzame en 
inclusieve groei en in de desbetreffende 
kerninitiatieven van de Europa 2020-
strategie en door de bestaande EU-
wetgeving over coöperaties te 
stroomlijnen; gelooft dat, indien 
noodzakelijk, de gepaste stappen moeten 
worden ondernomen om gelijke 
voorwaarden te scheppen voor coöperaties 
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en andere ondernemingsvormen en 
tegelijkertijd de doelstellingen en 
werkmethodes van coöperaties te 
behouden;

Or. en

Amendement 40
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt 
door aan coöperaties voldoende aandacht te 
schenken in alle EU-beleidsdomeinen die 
zijn ontworpen om bij te dragen aan een 
slimme, duurzame en inclusieve groei en in 
de desbetreffende kerninitiatieven van de 
Europa 2020-strategie; gelooft dat de 
noodzakelijke stappen moeten worden 
ondernomen om gelijke voorwaarden te 
scheppen voor coöperaties en andere 
ondernemingsvormen en tegelijkertijd de 
doelstellingen en werkmethodes van 
coöperaties te behouden;

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt 
door aan coöperaties en sociale 
ondernemingen voldoende aandacht te 
schenken in alle EU-beleidsdomeinen die 
zijn ontworpen om bij te dragen aan een 
slimme, duurzame en inclusieve groei en in 
de desbetreffende kerninitiatieven van de 
Europa 2020-strategie; gelooft dat de 
noodzakelijke stappen moeten worden 
ondernomen om gelijke voorwaarden te 
scheppen voor coöperaties en andere 
ondernemingsvormen en tegelijkertijd de 
doelstellingen en werkmethodes van 
coöperaties te behouden;

Or. it

Amendement 41
Monika Flašíková Beňová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt 
door aan coöperaties voldoende aandacht te 

5. meent dat deze ingebouwde capaciteit 
voor veerkracht moet worden versterkt 
door aan coöperaties voldoende aandacht te 
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schenken in alle EU-beleidsdomeinen die 
zijn ontworpen om bij te dragen aan een 
slimme, duurzame en inclusieve groei en in 
de desbetreffende kerninitiatieven van de 
Europa 2020-strategie; gelooft dat de 
noodzakelijke stappen moeten worden 
ondernomen om gelijke voorwaarden te 
scheppen voor coöperaties en andere 
ondernemingsvormen en tegelijkertijd de 
doelstellingen en werkmethodes van 
coöperaties te behouden;

schenken in alle EU-beleidsdomeinen die 
zijn ontworpen om bij te dragen aan een 
slimme, duurzame en inclusieve groei en in 
de desbetreffende kerninitiatieven van de 
Europa 2020-strategie; gelooft dat de 
noodzakelijke stappen moeten worden 
ondernomen om gelijke voorwaarden te 
scheppen voor coöperaties en andere 
ondernemingsvormen en tegelijkertijd de 
doelstellingen en werkmethodes van 
coöperaties te behouden alsmede hun 
sociaal karakter;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert eraan dat de Europese 
Unie de verschillende 
ondernemingsvormen via wettelijke 
bepalingen moet erkennen en op gelijke 
manier moet behandelen teneinde het 
beginsel van de vrijheid van 
ondernemerschap te doen eerbiedigen 
ongeacht het statuut van de onderneming; 
betreurt het dat de Commissie in haar 
actieplan Ondernemerschap 2020 niet de 
nadruk heeft gelegd op de rol van 
ondernemingen van de sociale economie 
en zich heeft beperkt tot het herinneren 
aan hun bijdrage tot het scheppen van 
banen en sociale innovatie en aan het feit 
dat zij in vergelijking met kmo's 
moeilijkheden ondervinden met 
betrekking tot financiering;

Or. fr
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Amendement 43
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat 
consumentencoöperaties niet alleen de 
toegang tot producten tegen een lagere 
prijs garanderen, maar ook de 
gemeenschappen organiseren rond 
culturele, educatieve en sportactiviteiten, 
met name met het oog op een gezonde en 
rationele consumptie;

Or. pt

Amendement 44
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is van mening dat de hernieuwde 
bevordering van consumentencoöperaties 
niet alleen de werkelijke belangen van de 
consument dient, maar ook een 
belangrijke bijdrage zal leveren aan de 
nationale producties, met name in de 
kleinschalige landbouw en de 
gezinslandbouwbedrijven en in de 
kleinschalige visserij, waarmee zij 
werkelijk een impuls zullen geven aan de 
ontwikkeling van de nationale 
economieën;

Or. pt

Amendement 45
Vicky Ford
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een directoraat te 
creëren dat focust op coöperaties en 
andere organisaties van de sociale 
economie (zoals onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen) met een 
afdeling die alleen werkt aan de 
herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of 
zonder opvolgers tot coöperaties;

Schrappen

Or. en

Amendement 46
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een directoraat te 
creëren dat focust op coöperaties en 
andere organisaties van de sociale 
economie (zoals onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen) met een 
afdeling die alleen werkt aan de 
herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder 
opvolgers tot coöperaties;

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door voor voldoende middelen 
te zorgen om het beleid inzake coöperaties 
en andere organisaties van de sociale 
economie (zoals onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen) te 
controleren en aan te pakken; steunt de 
creatie van een afdeling binnen het 
DG Ondernemingen die alleen werkt aan 
de herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder 
opvolgers tot coöperaties;

Or. en
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Amendement 47
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een directoraat te 
creëren dat focust op coöperaties en 
andere organisaties van de sociale 
economie (zoals onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen) met een 
afdeling die alleen werkt aan de
herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder 
opvolgers tot coöperaties;

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken en meer aandacht te besteden 
aan de maatregelen die gericht zijn op de
herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder 
opvolgers tot coöperaties;

Or. it

Amendement 48
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op haar voor
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een directoraat te 
creëren dat focust op coöperaties en 
andere organisaties van de sociale 
economie (zoals onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen) met een 
afdeling die alleen werkt aan de 
herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder 
opvolgers tot coöperaties;

6. roept de Commissie op ervoor te zorgen 
dat alle EU-organen en -afdelingen 
voldoende aandacht besteden aan
coöperaties en andere organisaties van de 
sociale economie (zoals onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen); zet de 
Commissie ertoe aan haar aandacht 
voldoende te richten op de herstructurering 
van industriële en dienstenondernemingen 
in crisis of zonder opvolgers tot 
coöperaties;
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Or. en

Amendement 49
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een directoraat te 
creëren dat focust op coöperaties en andere
organisaties van de sociale economie 
(zoals onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen) met een 
afdeling die alleen werkt aan de 
herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder 
opvolgers tot coöperaties;

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een cel te creëren die
focust op coöperaties, ook in de financiële 
sector, en andere verwante of subsidiaire 
organisatievormen (zoals onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen) met een 
afdeling die werkt aan de herstructurering 
van industriële en dienstenondernemingen 
in crisis of zonder opvolgers tot 
coöperaties;

Or. nl

Amendement 50
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een directoraat te 
creëren dat focust op coöperaties en andere 
organisaties van de sociale economie (zoals 
onderlinge verzekeringsmaatschappijen) 
met een afdeling die alleen werkt aan de 
herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder 
opvolgers tot coöperaties;

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een directoraat te 
creëren dat focust op coöperaties en andere 
organisaties van de sociale economie (zoals 
onderlinge verzekeringsmaatschappijen) 
met een afdeling die alleen werkt aan de 
herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder 
opvolgers tot coöperaties; vraagt de 
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Commissie speciale aandacht te besteden 
aan de rol die energiecoöperaties kunnen 
spelen voor de toename van het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen en de 
verbetering van energie-efficiëntie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een directoraat te 
creëren dat focust op coöperaties en andere 
organisaties van de sociale economie (zoals 
onderlinge verzekeringsmaatschappijen) 
met een afdeling die alleen werkt aan de 
herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder 
opvolgers tot coöperaties;

6. roept daarom de Commissie op haar 
voor coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een directoraat te 
creëren dat focust op coöperaties en andere 
organisaties van de sociale economie (zoals 
onderlinge verzekeringsmaatschappijen, 
stichtingen en verenigingen met 
economische activiteiten) met een afdeling 
die alleen werkt aan de herstructurering 
van industriële en dienstenondernemingen 
in crisis of zonder opvolgers tot 
coöperaties;

Or. fr

Amendement 52
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een directoraat te 

6. roept de Commissie op haar voor 
coöperaties bevoegde diensten te 
versterken door binnen het 
DG Ondernemingen een directoraat te 
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creëren dat focust op coöperaties en 
andere organisaties van de sociale 
economie (zoals onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen) met een 
afdeling die alleen werkt aan de 
herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder 
opvolgers tot coöperaties;

creëren dat focust op coöperaties met een 
afdeling die alleen werkt aan de 
herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder 
opvolgers tot coöperaties;

Or. it

Amendement 53
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie haar 
diensten die belast zijn met coöperaties te 
versterken door een afdeling op te richten 
voor sociale coöperaties om de activiteiten 
daarvan te bevorderen en op Europees 
niveau te coördineren, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op de kenmerken ervan die 
betrekking hebben op de bevordering van 
sociaal-medische en onderwijsdiensten en 
de integratie van benadeelde 
groeperingen op de arbeidsmarkt;

Or. it

Amendement 54
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de Commissie op met 
betrekking tot de regels voor openbare 
aanbestedingen meer flexibiliteit toe te 
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staan aan door de werknemers geleide 
ondernemingen, bijvoorbeeld door een in 
tijd beperkte reservatie in te voeren;

Or. en

Amendement 55
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de Commissie ook op ervoor te 
zorgen dat de maatregelen in het kader 
van het initiatief voor sociaal 
ondernemerschap worden gecoördineerd 
en dat administratieve belemmeringen 
tussen de twee initiatieven worden 
verminderd;

Or. da

Amendement 56
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de lidstaten op aan om 
overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van 
de IAO hun op coöperaties toepasselijke 
wetgeving te herzien teneinde een 
alomvattend beleid te voeren om het 
coöperatieve bedrijfsmodel te ondersteunen 
en een regelgevingskader te scheppen 
waarin de erkenning en ontwikkeling van 
coöperaties op alle terreinen en in alle 
sectoren worden bevorderd; benadrukt dat 
de lidstaten hiervoor passende financiële 
instrumenten moeten invoeren en de rol 

7. dringt er bij de lidstaten op aan om 
overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van 
de IAO hun op coöperaties toepasselijke 
wetgeving te herzien teneinde een 
alomvattend beleid te voeren om het 
coöperatieve bedrijfsmodel te ondersteunen 
en een regelgevingskader te scheppen 
waarin de erkenning en ontwikkeling van 
coöperaties worden gefaciliteerd; roept de 
lidstaten op om samen met de sociale 
partners en andere stakeholders op 
regionaal en lokaal niveau strategische 
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van coöperaties in de nationale sociale 
dialoog moeten erkennen;

sectoren geschikt voor coöperatieve 
projecten te identificeren, in het bijzonder 
in regio's waar de conventionele 
economie onvoldoende aan de specifieke 
economische en maatschappelijke noden 
kan beantwoorden; benadrukt dat de 
lidstaten hiervoor passende financiële 
instrumenten moeten invoeren en de rol 
van coöperaties in de nationale sociale 
dialoog moeten erkennen; vraagt de 
Europese Commissie om de lidstaten 
hierbij te ondersteunen;

Or. nl

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de lidstaten op aan om 
overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van 
de IAO hun op coöperaties toepasselijke 
wetgeving te herzien teneinde een 
alomvattend beleid te voeren om het 
coöperatieve bedrijfsmodel te ondersteunen 
en een regelgevingskader te scheppen 
waarin de erkenning en ontwikkeling van 
coöperaties op alle terreinen en in alle 
sectoren worden bevorderd; benadrukt dat 
de lidstaten hiervoor passende financiële 
instrumenten moeten invoeren en de rol 
van coöperaties in de nationale sociale 
dialoog moeten erkennen;

7. dringt er bij de lidstaten op aan om 
overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van 
de IAO hun op coöperaties toepasselijke 
wetgeving te herzien teneinde een 
alomvattend beleid te voeren om het 
coöperatieve bedrijfsmodel te ondersteunen 
en een regelgevingskader te scheppen 
waarin de erkenning van de rol van 
coöperaties en hun bestuursorganen en de
ontwikkeling van coöperaties op alle 
terreinen en in alle sectoren worden 
bevorderd; benadrukt dat de lidstaten 
hiervoor passende financiële instrumenten 
moeten invoeren en de rol van coöperaties, 
en meer in het algemeen van 
ondernemingen van de sociale economie, 
in de nationale sociale dialoog moeten 
erkennen; vraagt rekening te houden met 
deze aanbeveling bij de herziening van de 
verordening betreffende het statuut van de 
Europese coöperatieve vennootschap;

Or. fr
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Amendement 58
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de lidstaten op aan om 
overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van 
de IAO hun op coöperaties toepasselijke 
wetgeving te herzien teneinde een 
alomvattend beleid te voeren om het 
coöperatieve bedrijfsmodel te ondersteunen 
en een regelgevingskader te scheppen 
waarin de erkenning en ontwikkeling van 
coöperaties op alle terreinen en in alle 
sectoren worden bevorderd; benadrukt dat 
de lidstaten hiervoor passende financiële 
instrumenten moeten invoeren en de rol 
van coöperaties in de nationale sociale 
dialoog moeten erkennen;

7. dringt er bij de lidstaten op aan om 
overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van 
de IAO hun op coöperaties en coöperatieve 
kredietbanken toepasselijke wetgeving te 
herzien teneinde een alomvattend beleid te 
voeren om het coöperatieve bedrijfsmodel 
te ondersteunen en een regelgevingskader 
te scheppen waarin de erkenning en 
ontwikkeling van coöperaties op alle 
terreinen en in alle sectoren worden 
bevorderd; benadrukt dat de lidstaten 
hiervoor passende financiële instrumenten 
moeten invoeren en de rol van coöperaties
in de nationale sociale dialoog moeten 
erkennen, alsook de rol van coöperatieve 
kredietbanken die van oudsher bijzonder 
belang hechten aan duurzame en sociaal 
verantwoorde financiering en die sterke 
lokale wortels hebben;

Or. it

Amendement 59
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de lidstaten op aan om 
overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van 
de IAO hun op coöperaties toepasselijke 
wetgeving te herzien teneinde een 
alomvattend beleid te voeren om het 
coöperatieve bedrijfsmodel te 

7. dringt er bij de lidstaten op aan om 
overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van 
de IAO hun op coöperaties en sociale 
ondernemingen toepasselijke wetgeving te 
herzien teneinde een alomvattend beleid te 
voeren om deze bedrijfsmodellen te 
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ondersteunen en een regelgevingskader te 
scheppen waarin de erkenning en 
ontwikkeling van coöperaties op alle 
terreinen en in alle sectoren worden 
bevorderd; benadrukt dat de lidstaten 
hiervoor passende financiële instrumenten 
moeten invoeren en de rol van coöperaties
in de nationale sociale dialoog moeten 
erkennen;

ondersteunen en een regelgevingskader te 
scheppen waarin de erkenning en 
ontwikkeling van coöperaties op alle 
terreinen en in alle sectoren worden 
bevorderd; benadrukt dat de lidstaten 
hiervoor passende financiële instrumenten 
moeten invoeren en de rol van
sociaaleconomische organisaties in de 
nationale sociale dialoog moeten erkennen;

Or. it

Amendement 60
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de lidstaten op aan om 
overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van 
de IAO hun op coöperaties toepasselijke 
wetgeving te herzien teneinde een 
alomvattend beleid te voeren om het 
coöperatieve bedrijfsmodel te ondersteunen 
en een regelgevingskader te scheppen 
waarin de erkenning en ontwikkeling van 
coöperaties op alle terreinen en in alle
sectoren worden bevorderd; benadrukt dat 
de lidstaten hiervoor passende financiële 
instrumenten moeten invoeren en de rol 
van coöperaties in de nationale sociale 
dialoog moeten erkennen;

7. dringt er bij de lidstaten op aan om 
overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van 
de IAO hun op coöperaties toepasselijke 
wetgeving te herzien teneinde een 
alomvattend beleid te voeren om het 
coöperatieve bedrijfsmodel te ondersteunen 
en een regelgevingskader te scheppen 
waarin de erkenning en ontwikkeling van 
coöperaties worden bevorderd vooral op 
terreinen en in sectoren waar dit model zijn 
sociale, economische en 
milieumeerwaarde heeft bewezen;
benadrukt dat de lidstaten hiervoor 
passende financiële instrumenten moeten 
invoeren en de rol van coöperaties in de 
nationale sociale dialoog moeten erkennen;

Or. en

Amendement 61
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat coöperatieve 
woningverenigingen, ondanks de grote 
moeilijkheden waarop zij stuiten, nog 
steeds een zeer belangrijke sociale functie 
vervullen; spreekt zich uit tegen de 
beperkingen en besnoeiingen in de 
publieke investeringen, met name in 
economisch zwakkere landen, die uiterst 
negatieve gevolgen hebben voor de 
activiteiten van zulke verenigingen, 
waardoor de situatie die als gevolg van de 
economische en sociale crisis toch al 
ernstig was, nog wordt verslechterd en 
belangrijke projecten op het gebied van 
zowel sociale woningbouw als 
stadsvernieuwing in het gedrang komen;

Or. pt

Amendement 62
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat het van belang is 
regelgeving in een solide rechtskader en 
in overeenstemming met internationale 
normen tot stand te brengen, teneinde 
verschillen in nationale interpretaties en 
risico's van concurrentievoordelen of
-nadelen op regionaal, nationaal en 
macroregionaal niveau te voorkomen;

Or. it
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Amendement 63
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt hoe belangrijk het is 
coöperaties te betrekken bij alle stappen 
van het proces van de toekomstige 
initiatieven en ondernemingen van de 
Unie met betrekking tot coöperaties;

Or. en

Amendement 64
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een coöperatie vaak de 
beste manier is om de continuïteit van een 
bedrijf te garanderen; benadrukt dat dit 
soort overdracht moet worden 
ondersteund door een specifieke EU-
begrotingslijn, die ook financiële 
instrumenten moet omvatten; vraagt om 
met de deelname van de EIB en 
belanghebbenden van de coöperatieve 
beweging dringend een Europees stelsel op 
te richten om de ontwikkeling van 
coöperaties en in het bijzonder de 
overdrachten van bedrijven in de vorm van 
een coöperatie te bevorderen;

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een coöperatie een goede
manier kan zijn om de continuïteit van een 
bedrijf te garanderen; vraagt om met de 
deelname van de EIB en belanghebbenden 
van de coöperatieve beweging een 
Europees stelsel op te richten om de 
ontwikkeling van coöperaties, met inbegrip 
van de overdrachten van bedrijven in de 
vorm van een coöperatie, te bevorderen;

Or. en
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Amendement 65
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een coöperatie vaak de 
beste manier is om de continuïteit van een 
bedrijf te garanderen; benadrukt dat dit 
soort overdracht moet worden ondersteund 
door een specifieke EU-begrotingslijn, die 
ook financiële instrumenten moet 
omvatten; vraagt om met de deelname van 
de EIB en belanghebbenden van de
coöperatieve beweging dringend een 
Europees stelsel op te richten om de 
ontwikkeling van coöperaties en in het 
bijzonder de overdrachten van bedrijven in 
de vorm van een coöperatie te bevorderen;

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een sociale onderneming 
en in het bijzonder een coöperatie vaak de 
beste manier is om de continuïteit van een 
bedrijf te garanderen; benadrukt dat dit 
soort overdracht moet worden ondersteund 
door een specifieke EU-begrotingslijn, die 
ook financiële instrumenten moet 
omvatten; vraagt om met de deelname van 
de EIB en belanghebbenden van de
sociaaleconomische sector dringend een 
Europees stelsel op te richten om de 
ontwikkeling van coöperaties en sociale 
ondernemingen en in het bijzonder de 
overdrachten van bedrijven in de vorm van 
een coöperatie te bevorderen;

Or. it

Amendement 66
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een coöperatie vaak de 
beste manier is om de continuïteit van een 
bedrijf te garanderen; benadrukt dat dit 
soort overdracht moet worden ondersteund 
door een specifieke EU-begrotingslijn, die 
ook financiële instrumenten moet 
omvatten; vraagt om met de deelname van 
de EIB en belanghebbenden van de 

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een coöperatie vaak de 
beste manier is om de continuïteit van een 
bedrijf te garanderen; benadrukt dat dit 
soort overdracht van ondernemingen aan 
hun werknemers, met name wanneer het 
gaat om werknemerscoöperaties of 
bedrijfsopvolgingen door werknemers 
(workers buy-out), moet worden 
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coöperatieve beweging dringend een 
Europees stelsel op te richten om de 
ontwikkeling van coöperaties en in het 
bijzonder de overdrachten van bedrijven in 
de vorm van een coöperatie te bevorderen;

ondersteund door een specifieke EU-
begrotingslijn, die ook financiële 
instrumenten moet omvatten; vraagt om 
met de deelname van de EIB en 
belanghebbenden van de coöperatieve 
beweging dringend een Europees stelsel op 
te richten om de ontwikkeling van 
coöperaties en in het bijzonder de 
overdrachten van bedrijven in de vorm van 
een coöperatie te bevorderen;

Or. it

Amendement 67
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een coöperatie vaak de 
beste manier is om de continuïteit van een 
bedrijf te garanderen; benadrukt dat dit 
soort overdracht moet worden ondersteund 
door een specifieke EU-begrotingslijn, die 
ook financiële instrumenten moet 
omvatten; vraagt om met de deelname van 
de EIB en belanghebbenden van de 
coöperatieve beweging dringend een 
Europees stelsel op te richten om de 
ontwikkeling van coöperaties en in het 
bijzonder de overdrachten van bedrijven in 
de vorm van een coöperatie te bevorderen;

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een coöperatie een 
economisch zinvolle manier kan zijn om 
de continuïteit van een bedrijf te 
garanderen; benadrukt dat weloverwogen 
overdrachten moeten worden ondersteund 
door een specifieke EU-begrotingslijn, die 
ook financiële instrumenten moet 
omvatten; vraagt om met de deelname van 
de EIB, de sociale partners en de
belanghebbenden van de coöperatieve 
beweging dringend een Europees stelsel op 
te richten om de ontwikkeling van 
coöperaties en in het bijzonder de 
overdrachten van bedrijven in de vorm van 
een coöperatie te faciliteren;

Or. nl

Amendement 68
Vicky Ford
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een coöperatie vaak de
beste manier is om de continuïteit van een 
bedrijf te garanderen; benadrukt dat dit 
soort overdracht moet worden ondersteund 
door een specifieke EU-begrotingslijn, die 
ook financiële instrumenten moet 
omvatten; vraagt om met de deelname van 
de EIB en belanghebbenden van de 
coöperatieve beweging dringend een 
Europees stelsel op te richten om de 
ontwikkeling van coöperaties en in het 
bijzonder de overdrachten van bedrijven in 
de vorm van een coöperatie te bevorderen;

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een coöperatie en andere 
vormen van werknemereigenaarschap de 
beste manier kunnen zijn om de 
continuïteit van een bedrijf te garanderen; 
benadrukt dat dit soort overdracht moet 
worden ondersteund door een specifieke 
EU-begrotingslijn, die ook financiële 
instrumenten moet omvatten; vraagt om 
met de deelname van de EIB en 
belanghebbenden van de coöperatieve 
beweging dringend een Europees stelsel op 
te richten om de ontwikkeling van 
coöperaties en in het bijzonder de 
overdrachten van bedrijven in de vorm van 
een coöperatie te bevorderen;

Or. en

Amendement 69
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een coöperatie vaak de 
beste manier is om de continuïteit van een 
bedrijf te garanderen; benadrukt dat dit 
soort overdracht moet worden ondersteund 
door een specifieke EU-begrotingslijn, die 
ook financiële instrumenten moet 
omvatten; vraagt om met de deelname van 
de EIB en belanghebbenden van de 
coöperatieve beweging dringend een 
Europees stelsel op te richten om de 
ontwikkeling van coöperaties en in het 

8. is van mening dat de overdracht van een 
bedrijf aan de werknemers door de 
oprichting van een coöperatie vaak de 
beste manier is om de continuïteit van een 
bedrijf te garanderen; benadrukt dat dit 
soort overdracht moet worden ondersteund 
door een specifieke EU-begrotingslijn, die 
ook financiële instrumenten moet 
omvatten; vraagt om met de deelname van 
de EIB en belanghebbenden van de 
coöperatieve beweging dringend een 
Europees stelsel op te richten om de 
ontwikkeling van coöperaties en in het 



PE507.938v01-00 44/74 AM\930616NL.doc

NL

bijzonder de overdrachten van bedrijven in 
de vorm van een coöperatie te bevorderen;

bijzonder de overdrachten van bedrijven in 
de vorm van een coöperatie te bevorderen, 
ook door middel van onderlinge fondsen;

Or. it

Amendement 70
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat bedrijfsopvolging 
door werknemers in de lidstaten steeds 
vaker voorkomt, als reactie op de 
economische crisis; verzoekt de 
Commissie derhalve 
financieringsinstrumenten vast te stellen 
of de bestaande instrumenten uit te 
breiden om deze praktijk aan te 
moedigen;

Or. it

Amendement 71
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt de actieve rol van sociale 
coöperaties bij de herstructurering van 
kmo's, met name door middel van 
"sociale spin-off" die bevorderend werkt 
voor de integratie van werknemers die 
weinig kansen hebben en in een kritieke 
werkgelegenheidssituatie verkeren, 
doordat door middel van solidariteit steeds 
vaker kan worden voldaan aan de sociale 
vraag;
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Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat het probleem bij de 
overdracht van bedrijven aan de 
werknemers zeer vaak niet alleen een 
kwestie van de lengte van de toepasselijke 
procedures is, maar ook, en zelfs nog 
belangrijker, van een gebrek aan kennis 
over dit bedrijfsscenario bij de relevante 
professionelen (bv. juristen en 
boekhouders) en binnen het rechtssysteem; 
benadrukt dat opleiding en bewustmaking 
enorm zouden bijdragen tot de bevordering 
van deze praktijk; is er voorts van 
overtuigd dat meer kennis over coöperaties 
eveneens moet worden bevorderd bij 
vakbonden en organen die informatie 
moeten verstrekken over de oprichting of 
overdracht van bedrijven;

9. merkt op dat het probleem bij de 
overdracht van bedrijven aan de 
loontrekkers zeer vaak niet alleen een 
kwestie van de lengte van de toepasselijke 
procedures is, maar ook, en zelfs nog 
belangrijker, van een gebrek aan kennis 
over dit bedrijfsscenario bij de relevante 
professionelen (bv. juristen en 
boekhouders) en binnen het rechtssysteem; 
benadrukt dat opleiding en bewustmaking 
van alle actoren die tussenbeide komen bij 
de oprichting of bij de overdracht van 
bedrijven aan de loontrekkers enorm 
zouden bijdragen tot de bevordering van 
deze praktijk; is er voorts van overtuigd dat 
meer kennis over coöperaties eveneens 
moet worden bevorderd bij vakbonden en 
organen die informatie moeten verstrekken 
over de oprichting of overdracht van 
bedrijven; onderstreept dat in bepaalde 
lidstaten deskundigheid is verworven 
inzake de oprichting of overdracht van 
bedrijven in de vorm van een coöperatie 
via de structuren van
samenwerkingscoöperaties en vraagt de 
Commissie bepalingen in te voeren om 
meer bepaald de samenwerking en de 
uitwisseling van goede praktijken en 
methodes hieromtrent tussen 
ondernemingen te vergemakkelijken en 
om hierover verslag uit te brengen aan de 
Raad en het Europees Parlement;

Or. fr



PE507.938v01-00 46/74 AM\930616NL.doc

NL

Amendement 73
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat het probleem bij de 
overdracht van bedrijven aan de 
werknemers zeer vaak niet alleen een 
kwestie van de lengte van de toepasselijke 
procedures is, maar ook, en zelfs nog 
belangrijker, van een gebrek aan kennis 
over dit bedrijfsscenario bij de relevante 
professionelen (bv. juristen en 
boekhouders) en binnen het rechtssysteem; 
benadrukt dat opleiding en bewustmaking 
enorm zouden bijdragen tot de bevordering 
van deze praktijk; is er voorts van 
overtuigd dat meer kennis over coöperaties 
eveneens moet worden bevorderd bij 
vakbonden en organen die informatie 
moeten verstrekken over de oprichting of 
overdracht van bedrijven;

9. merkt op dat het probleem bij de 
overdracht van bedrijven aan de 
werknemers zeer vaak niet alleen een 
kwestie van de lengte van de toepasselijke 
procedures is, maar ook, en zelfs nog 
belangrijker, van een gebrek aan kennis 
over dit bedrijfsscenario bij de relevante 
professionelen (bv. juristen en 
boekhouders) en binnen het rechts- en 
onderwijssysteem; benadrukt dat opleiding 
en bewustmaking enorm zouden bijdragen 
tot de bevordering van deze praktijk; 
beveelt daarom aan dat de coöperatieve 
ondernemingsvorm een vaste plaats krijgt 
in de relevante curricula van 
universiteiten en managementscholen; is 
er voorts van overtuigd dat meer kennis 
over coöperaties eveneens moet worden 
bevorderd bij sociale partners en organen 
die informatie moeten verstrekken over de 
oprichting of overdracht van bedrijven;

Or. nl

Amendement 74
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. merkt op dat het probleem bij de 
overdracht van bedrijven aan de 
werknemers zeer vaak niet alleen een 
kwestie van de lengte van de toepasselijke 
procedures is, maar ook, en zelfs nog 
belangrijker, van een gebrek aan kennis 

9. merkt op dat het probleem bij de 
overdracht van bedrijven aan de 
werknemers zeer vaak niet alleen een 
kwestie van de lengte van de toepasselijke 
procedures is, maar ook, en zelfs nog 
belangrijker, van een gebrek aan kennis 
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over dit bedrijfsscenario bij de relevante 
professionelen (bv. juristen en 
boekhouders) en binnen het rechtssysteem;
benadrukt dat opleiding en bewustmaking 
enorm zouden bijdragen tot de bevordering 
van deze praktijk; is er voorts van 
overtuigd dat meer kennis over coöperaties 
eveneens moet worden bevorderd bij 
vakbonden en organen die informatie 
moeten verstrekken over de oprichting of 
overdracht van bedrijven;

over dit bedrijfsscenario bij de relevante 
professionelen (bv. juristen en 
boekhouders) en binnen het rechtssysteem;
benadrukt dat opleiding en bewustmaking 
enorm zouden bijdragen tot de bevordering 
van deze praktijk; is er voorts van 
overtuigd dat meer kennis over coöperaties 
eveneens moet worden bevorderd bij 
vakbonden en organen die informatie 
moeten verstrekken over de oprichting of 
overdracht van bedrijven en dat die 
kennisvergroting financieel moet worden 
ondersteund, onder meer door een 
doelgericht en intelligent gebruik van de 
structuurfondsen;

Or. it

Amendement 75
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de lidstaten op aan een 
kader te ontwikkelen waarbinnen de 
overdracht van een bedrijf aan de 
werknemers wordt aangemoedigd, met 
inbegrip van financiële stelsels die erop
zijn gericht werknemers te helpen 
investeren in bedrijven in crisis of zonder 
opvolgers en voorkeursrechten voor 
werknemers, om de beste voorwaarden te 
scheppen voor een overnamebod op een 
bedrijf dat met sluiting wordt bedreigd;

Schrappen

Or. en

Amendement 76
Ivo Belet
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de lidstaten op aan een 
kader te ontwikkelen waarbinnen de 
overdracht van een bedrijf aan de 
werknemers wordt aangemoedigd, met 
inbegrip van financiële stelsels die erop 
zijn gericht werknemers te helpen 
investeren in bedrijven in crisis of zonder 
opvolgers en voorkeursrechten voor 
werknemers, om de beste voorwaarden te 
scheppen voor een overnamebod op een 
bedrijf dat met sluiting wordt bedreigd;

10. dringt er bij de lidstaten op aan een 
kader te ontwikkelen waarbinnen de 
overdracht van een bedrijf aan de 
werknemers wordt gefaciliteerd, met 
inbegrip van financiële stelsels die erop 
zijn gericht werknemers te helpen 
investeren in bedrijven in crisis of zonder 
opvolgers en voorkeursrechten voor 
werknemers, om de beste voorwaarden te 
scheppen voor een overnamebod op een 
bedrijf dat met sluiting wordt bedreigd;

Or. nl

Amendement 77
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft eveneens dat de lidstaten 
beleidsmaatregelen moeten nemen 
waardoor werknemers worden 
aangemoedigd deel te nemen in het 
kapitaal en de prestaties van hun 
ondernemingen via concrete fiscale 
stelsels ook in andere vormen van 
industriële en dienstenondernemingen en 
met de nodige wettelijke bescherming en 
de overeenstemmende deelnemingsgraad 
in het bestuur, de controle, de 
besluitvorming en de 
verantwoordelijkheid van de 
onderneming;

Schrappen

Or. en
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Amendement 78
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft eveneens dat de lidstaten 
beleidsmaatregelen moeten nemen 
waardoor werknemers worden 
aangemoedigd deel te nemen in het 
kapitaal en de prestaties van hun 
ondernemingen via concrete fiscale stelsels 
ook in andere vormen van industriële en 
dienstenondernemingen en met de nodige 
wettelijke bescherming en de 
overeenstemmende deelnemingsgraad in 
het bestuur, de controle, de besluitvorming 
en de verantwoordelijkheid van de 
onderneming;

11. gelooft eveneens dat de lidstaten 
beleidsmaatregelen moeten nemen 
waardoor werknemers worden 
aangemoedigd deel te nemen in het 
kapitaal en de prestaties van hun 
ondernemingen via concrete fiscale stelsels 
ook in andere vormen van industriële en 
dienstenondernemingen en met de nodige 
wettelijke bescherming en de 
overeenstemmende deelnemingsgraad in 
het bestuur, de controle, de besluitvorming 
en de verantwoordelijkheid van de 
onderneming; benadrukt hoe belangrijk 
het is democratie te ontwikkelen in 
ondernemingen van kapitaal, meer 
bepaald door de raadpleging te verbeteren 
van loontrekkers over strategische 
ondernemingsbeslissingen, door de macht 
van de ondernemingsraad te verhogen en 
door middel van een vetorecht over 
collectieve ontslagen die economisch 
gezien op de lange termijn niet strikt 
noodzakelijk zijn; benadrukt echter dat de 
maatregelen ten voordele van het 
aandeelhouderschap van loontrekkers 
niet verwant zijn aan de bestuurswijzen 
van coöperatieve structuren die verenigen 
en zijn gebaseerd op mede-eigendom, 
besluitvorming over de 
ondernemingsstrategieën, democratische 
controle, de bestemming van de 
overschotten voor het voortbestaan van de 
coöperatie en de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de coöperatie;

Or. fr
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Amendement 79
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft eveneens dat de lidstaten 
beleidsmaatregelen moeten nemen 
waardoor werknemers worden
aangemoedigd deel te nemen in het 
kapitaal en de prestaties van hun 
ondernemingen via concrete fiscale stelsels 
ook in andere vormen van industriële en 
dienstenondernemingen en met de nodige 
wettelijke bescherming en de 
overeenstemmende deelnemingsgraad in 
het bestuur, de controle, de besluitvorming 
en de verantwoordelijkheid van de 
onderneming;

11. gelooft eveneens dat de lidstaten 
beleidsmaatregelen moeten nemen 
waardoor werknemers worden 
aangemoedigd deel te nemen in het 
kapitaal en de prestaties van hun 
ondernemingen via concrete fiscale stelsels 
ook in andere vormen van industriële en 
dienstenondernemingen en met de nodige 
wettelijke bescherming en de 
overeenstemmende deelnemingsgraad in 
het bestuur, de controle, de besluitvorming 
en de verantwoordelijkheid van de 
onderneming; herinnert eraan dat 
dergelijke activiteiten het 
concurrentievermogen van de gehele 
sector in kwestie kunnen doen stijgen;

Or. en

Amendement 80
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft eveneens dat de lidstaten 
beleidsmaatregelen moeten nemen 
waardoor werknemers worden 
aangemoedigd deel te nemen in het 
kapitaal en de prestaties van hun 
ondernemingen via concrete fiscale stelsels 
ook in andere vormen van industriële en 
dienstenondernemingen en met de nodige 
wettelijke bescherming en de 
overeenstemmende deelnemingsgraad in 
het bestuur, de controle, de besluitvorming 

11. gelooft eveneens dat de lidstaten 
beleidsmaatregelen moeten nemen 
waardoor werknemers worden 
gefaciliteerd deel te nemen in het kapitaal 
en de prestaties van hun ondernemingen 
via concrete fiscale stelsels ook in andere 
vormen van industriële en 
dienstenondernemingen en met de nodige 
wettelijke bescherming en de 
overeenstemmende deelnemingsgraad in 
het bestuur, de controle, de besluitvorming 
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en de verantwoordelijkheid van de 
onderneming;

en de verantwoordelijkheid van de 
onderneming;

Or. nl

Amendement 81
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt de positieve 
eigenschappen van mechanismen die 
kenmerkend zijn voor het coöperatieve 
model, zoals de ondeelbaarheid van 
reserves, d.w.z. het feit dat reserves zelfs 
bij liquidatie niet kunnen worden verdeeld 
tussen de leden, maar moeten worden 
gebruikt voor de ontwikkeling van de 
coöperatieve beweging, en juridische 
bepalingen waarmee derden de 
mogelijkheid krijgen om met of zonder 
stemrecht risicokapitaal in te brengen in 
coöperaties, zoals bijvoorbeeld 
wederzijdse fondsen en de Cooperazione 
Finanza Impresa (CFI) in Italië, het 
Institut de Développement de l'Economie 
Sociale (ESFIN-IDES) in Frankrijk, en 
de beleggingsstructuur van de 
Mondragon Corporation in Spanje;

Or. it

Amendement 82
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. roept de Commissie op beleid en 
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maatregelen te bevorderen ten voordele 
van het behoud van bestaande banen en 
niet van alleen het scheppen van nieuwe 
banen in startende ondernemingen; 
vraagt de Commissie nieuwe diensten 
voor startende ondernemingen te creëren 
om de coöperatieve ondernemingsvorm te 
ondersteunen via bewustmakings- en 
opleidingsinitiatieven;

Or. en

Amendement 83
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de omschakeling van 
ondernemingen in crisis naar economisch 
duurzame coöperaties een precieze en 
vroege diagnose vergt; roept de autoriteiten 
op alle niveaus op samen te werken met
het coöperatieve systeem om deze 
diagnoses vroeg te stellen en na te gaan of 
de omvorming van bedrijven tot 
coöperaties mogelijk is;

12. benadrukt dat de omschakeling van 
ondernemingen in crisis naar economisch 
duurzame coöperaties een precieze en 
vroege diagnose vergt; roept de autoriteiten 
op alle niveaus op samen te werken met de 
sociale partners en de coöperatieve
beweging om deze diagnoses vroeg te 
stellen en na te gaan of de omvorming van 
bedrijven tot coöperaties mogelijk en 
zinvol is;

Or. nl

Amendement 84
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de omschakeling van 
ondernemingen in crisis naar economisch 

12. benadrukt dat de omschakeling van 
ondernemingen in crisis naar economisch 



AM\930616NL.doc 53/74 PE507.938v01-00

NL

duurzame coöperaties een precieze en 
vroege diagnose vergt; roept de autoriteiten 
op alle niveaus op samen te werken met het 
coöperatieve systeem om deze diagnoses 
vroeg te stellen en na te gaan of de 
omvorming van bedrijven tot coöperaties 
mogelijk is;

duurzame coöperaties een precieze en 
vroege diagnose vergt; roept de autoriteiten 
op alle niveaus op samen te werken met het 
coöperatieve systeem om deze diagnoses 
vroeg te stellen en na te gaan of de 
omvorming van bedrijven tot coöperaties 
mogelijk is; gelooft dat vakbonden 
eveneens bij dit proces moeten worden 
betrokken;

Or. en

Amendement 85
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt voor dat de Commissie een 
volledige en vergelijkende inventaris 
opmaakt van de nationale wetgeving 
waarin de herstructurering in de vorm van 
een coöperatie wordt bevorderd, met name 
de overname van bedrijven, het juridisch 
stelsel met betrekking tot faillissementen, 
de financiële regelingen, de instellingen 
voor bedrijfsondersteuning en de 
oprichting van horizontale 
ondernemingshergroeperingen van 
coöperatieve ondernemingen;

13. stelt voor dat de Commissie een 
volledige en vergelijkende inventaris 
opmaakt van de nationale wetgeving 
waarin de herstructurering in de vorm van 
een coöperatie wordt bevorderd, met name 
de overname van bedrijven, het juridisch 
stelsel met betrekking tot faillissementen, 
de financiële regelingen, de instellingen 
voor bedrijfsondersteuning en de 
oprichting van horizontale 
ondernemingshergroeperingen van 
coöperatieve ondernemingen; verzoekt de 
Commissie in dit verband om te 
overwegen een gegevensbank op te zetten 
waarin alle gevallen van en gegevens over 
herstructureringen in de vorm van 
coöperaties worden opgenomen, zodat 
goede praktijken kunnen circuleren en er 
een coherente gegevensverzameling 
plaatsvindt;

Or. it
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Amendement 86
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt voor dat de Commissie een 
volledige en vergelijkende inventaris 
opmaakt van de nationale wetgeving 
waarin de herstructurering in de vorm van 
een coöperatie wordt bevorderd, met name 
de overname van bedrijven, het juridisch 
stelsel met betrekking tot faillissementen, 
de financiële regelingen, de instellingen 
voor bedrijfsondersteuning en de 
oprichting van horizontale 
ondernemingshergroeperingen van 
coöperatieve ondernemingen;

13. stelt voor dat de Commissie een 
volledige en vergelijkende inventaris 
opmaakt van de nationale wetgeving 
waarin de herstructurering in de vorm van 
een coöperatie wordt bevorderd, met name 
de overname van bedrijven, het juridisch 
stelsel met betrekking tot faillissementen, 
mededinging, de financiële regelingen, de 
instellingen voor bedrijfsondersteuning en 
de oprichting van horizontale 
ondernemingshergroeperingen van 
coöperatieve ondernemingen; benadrukt 
dat coöperaties bij een dergelijke 
inventaris moeten worden betrokken om 
de prioriteiten te stellen;

Or. en

Amendement 87
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt voor dat de Commissie een 
volledige en vergelijkende inventaris 
opmaakt van de nationale wetgeving 
waarin de herstructurering in de vorm van 
een coöperatie wordt bevorderd, met name 
de overname van bedrijven, het juridisch 
stelsel met betrekking tot faillissementen, 
de financiële regelingen, de instellingen 
voor bedrijfsondersteuning en de 
oprichting van horizontale 
ondernemingshergroeperingen van 
coöperatieve ondernemingen;

13. stelt voor dat de Commissie de beste 
praktijken in de lidstaten identificeert 
waarbij de herstructurering in de vorm van 
een coöperatie en andere vormen van 
werknemereigenaarschap worden
bevorderd, met name de overname van 
bedrijven, het juridisch stelsel met 
betrekking tot faillissementen, de 
financiële regelingen, de instellingen voor 
bedrijfsondersteuning en de oprichting van 
horizontale ondernemingshergroeperingen 
van coöperatieve ondernemingen;
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Or. en

Amendement 88
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt voor dat de Commissie een 
volledige en vergelijkende inventaris 
opmaakt van de nationale wetgeving
waarin de herstructurering in de vorm van 
een coöperatie wordt bevorderd, met name 
de overname van bedrijven, het juridisch 
stelsel met betrekking tot faillissementen, 
de financiële regelingen, de instellingen 
voor bedrijfsondersteuning en de 
oprichting van horizontale 
ondernemingshergroeperingen van 
coöperatieve ondernemingen;

13. stelt voor dat de Commissie een 
volledige en vergelijkende inventaris 
opmaakt van de beste praktijken die in de 
lidstaten worden toegepast en de nationale
wetten waarin de herstructurering in de 
vorm van een coöperatie wordt bevorderd, 
met name de overname van bedrijven, het 
juridisch stelsel met betrekking tot 
faillissementen, de financiële regelingen, 
de instellingen voor bedrijfsondersteuning 
en de oprichting van horizontale 
ondernemingshergroeperingen van 
coöperatieve ondernemingen;

Or. it

Amendement 89
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie om 
bevordering en ondersteuning van de 
oprichting van horizontale 
bedrijfsgroeperingen die dankzij een op 
verschillende belanghebbenden steunende 
aanpak een breder scala van belangen 
kunnen behartigen dan traditionele 
coöperaties of kapitaalondernemingen 
doordat zij samenwerking tussen 
werknemers, consumenten, overheden en 
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plaatselijke bedrijven faciliteren;

Or. it

Amendement 90
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. acht het verontrustend dat de 
huidige marktmachtsconcentratie in 
handen van een klein aantal grote 
bedrijven een groot aantal coöperaties 
noodlottig is geworden, waardoor vele 
duizenden arbeidsplaatsen verloren zijn 
gegaan;

Or. pt

Amendement 91
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Hernieuwbare energie

Or. en

Amendement 92
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat coöperaties 
bijdragen tot de implementering van de 
prioriteiten voor 2020 van de richtlijn 
hernieuwbare energie en tot de transitie 
van fossiele/nucleaire energie naar 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 93
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. merkt op dat coöperaties op het 
vlak van hernieuwbare energie burgers in 
staat stellen coöperatief lid te worden van 
lokale projecten over hernieuwbare 
energiebronnen, hetgeen hun sociale 
aanvaarding van installaties van 
hernieuwbare energiebronnen doet 
toenemen; bovendien verhoogt de 
deelname van burgers aan 
energieproductie hun bewustzijn over de 
behoefte aan een duurzame en efficiënte 
energieconsumptie alsmede hun controle 
op energieprijzen;

Or. en

Amendement 94
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 13 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. wijst erop dat de sociale 
aanvaarding van de opwekking van 
hernieuwbare energie niet alleen 
belangrijk is voor het beperken van de 
vertragingen in het goedkeuringsproces, 
maar dat hierdoor ook de investeringen in 
projecten over hernieuwbare 
energiebronnen worden aangemoedigd; 
gelooft dat coöperaties een belangrijke rol 
spelen voor de Europese Unie om de 
2020-beloftes te bereiken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert eraan dat coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector, en kmo's in het bijzonder, 
op de kapitaalmarkten moeilijk toegang 
krijgen tot durfkapitaal en krediet; merkt 
ook op dat coöperaties normaal niet veel 
kapitaal kunnen krijgen van hun leden;

14. onderstreept dat coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector, en kmo's in het bijzonder, 
wegens verschillende redenen, onder 
andere rekening houdend met de aard van 
hun ondernemerschap, op de 
kapitaalmarkten geen toegang kunnen
krijgen tot durfkapitaal en krediet; merkt 
ook op dat coöperaties normaal niet veel 
kapitaal kunnen krijgen van hun leden en 
dat het daarom gepast is ad hoc financiële 
instrumenten te creëren die hun 
ondernemingsvorm in acht nemen;

Or. fr

Amendement 96
Ivo Belet
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert eraan dat coöperatieve
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector, en kmo's in het bijzonder,
op de kapitaalmarkten moeilijk toegang 
krijgen tot durfkapitaal en krediet; merkt 
ook op dat coöperaties normaal niet veel
kapitaal kunnen krijgen van hun leden;

14. herinnert eraan dat coöperatieve kmo's, 
net als conventionele kmo's in de industrie 
en dienstensector, op de kapitaalmarkten 
moeilijk toegang krijgen tot durfkapitaal en 
krediet; merkt ook op dat
werknemerscoöperaties in 
kapitaalintensieve sectoren meestal 
moeilijk voldoende kapitaal kunnen
verzamelen van hun leden voor een 
overname van een conventioneel bedrijf;
merkt op dat financiële instellingen vaak 
niet voldoende vertrouwd zijn met het
functioneren en de doelstellingen van 
werknemerscoöperaties;

Or. nl

Amendement 97
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert eraan dat coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector, en kmo's in het bijzonder, 
op de kapitaalmarkten moeilijk toegang 
krijgen tot durfkapitaal en krediet; merkt 
ook op dat coöperaties normaal niet veel 
kapitaal kunnen krijgen van hun leden;

14. herinnert eraan dat sociale en 
coöperatieve ondernemingen in de 
industrie en dienstensector, en kmo's in het 
bijzonder, op de kapitaalmarkten moeilijk 
toegang krijgen tot durfkapitaal en krediet; 
merkt ook op dat coöperaties en sociale 
ondernemingen normaal niet veel kapitaal 
kunnen krijgen van hun leden;

Or. it

Amendement 98
Vicky Ford
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. herinnert eraan dat coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en 
dienstensector, en kmo's in het bijzonder, 
op de kapitaalmarkten moeilijk toegang 
krijgen tot durfkapitaal en krediet; merkt 
ook op dat coöperaties normaal niet veel 
kapitaal kunnen krijgen van hun leden;

14. herinnert eraan dat er barrières bestaan 
waardoor coöperatieve ondernemingen in 
de industrie en dienstensector, en kmo's in 
het bijzonder, op de kapitaalmarkten 
moeilijk toegang krijgen tot durfkapitaal en 
krediet; merkt ook op dat coöperaties 
normaal niet veel kapitaal kunnen krijgen 
van hun leden;

Or. en

Amendement 99
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat het onderwerp 
toegang tot krediet voor coöperaties 
bijzonder belangrijk is gezien de 
bijzondere kenmerken van hun structuur; 
verzoekt de Commissie, het Comité van 
Bazel en de Europese Investeringsbank 
derhalve kwaliteitsparameters te 
ontwikkelen en te gebruiken, ook voor de 
toekenning van kredieten en 
financieringen, teneinde onderscheid te 
maken tussen de rol van coöperaties en 
sociale ondernemingen en die van andere 
bedrijfsvormen;

Or. it

Amendement 100
Patrizia Toia
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. acht het nodig dat de kapitalisatie 
van coöperaties versterkt wordt door beter 
gebruik te maken van de middelen die 
door hun aandeelhouders kunnen worden 
ingebracht; verzoekt de Commissie 
kapitalisatie-initiatieven te bevorderen, 
onder meer in de vorm van – eventueel 
tijdelijke – fiscale voordelen na de 
oprichting of de bedrijfsopvolging, zonder 
dat die als staatssteun kunnen worden 
beschouwd;

Or. it

Amendement 101
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst met bezorgdheid op de 
moeilijkheden die coöperaties 
ondervinden bij het verkrijgen van 
financiering van de Europese 
Investeringsbank (EIB), waardoor hun 
levensvatbaarheid en zelfs hun 
voortbestaan bemoeilijkt worden; 
herinnert eraan dat de coöperatieve sector 
zo belangrijk is dat 2012 werd uitgeroepen 
tot Internationaal jaar van de coöperaties, 
en wijst de Commissie derhalve op de 
noodzaak dat coöperaties soepeler en 
makkelijker toegang krijgen tot EIB-
leningen en tot andere niet-
terugvorderbare subsidies uit hoofde van 
EU-programma's;

Or. pt
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Amendement 102
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat de Commissie en de 
EIB/het EIF ervoor moeten zorgen dat 
coöperaties toegang hebben tot financiële 
regelingen op EU-niveau – met inbegrip 
van het in het wetgevingspakket 
eengemaakte markt voorgestelde actieplan 
ter verbetering van de toegang tot 
financiering voor kmo's – en dat zij samen 
met de coöperatievebanksector een 
speciale inspanning moeten leveren om 
hiervoor te zorgen;

16. is van mening dat de Commissie en de 
EIB/het EIF ervoor moeten zorgen dat 
coöperaties en sociale ondernemingen 
toegang hebben tot financiële regelingen 
op EU-niveau – met inbegrip van het in het 
wetgevingspakket eengemaakte markt 
voorgestelde actieplan ter verbetering van 
de toegang tot financiering voor kmo's – en 
dat zij samen met de financiële 
intermediairs een speciale inspanning 
moeten leveren om hiervoor te zorgen;

Or. it

Amendement 103
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat de Commissie en de 
EIB/het EIF ervoor moeten zorgen dat 
coöperaties toegang hebben tot financiële 
regelingen op EU-niveau – met inbegrip 
van het in het wetgevingspakket 
eengemaakte markt voorgestelde actieplan 
ter verbetering van de toegang tot 
financiering voor kmo's – en dat zij samen 
met de coöperatievebanksector een 
speciale inspanning moeten leveren om 
hiervoor te zorgen;

16. is van mening dat de Commissie en de 
EIB/het EIF ervoor moeten zorgen dat 
coöperaties toegang hebben tot financiële 
regelingen op EU-niveau – met inbegrip 
van het in het wetgevingspakket 
eengemaakte markt voorgestelde actieplan 
ter verbetering van de toegang tot 
financiering voor kmo's – en dat zij samen 
met de coöperatievebanksector een 
speciale inspanning moeten leveren om 
hiervoor te zorgen; benadrukt dat deze 
acties de werking van de eengemaakte 
markt kunnen verbeteren;
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Or. en

Amendement 104
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat de Commissie en de 
EIB/het EIF ervoor moeten zorgen dat 
coöperaties toegang hebben tot financiële 
regelingen op EU-niveau – met inbegrip 
van het in het wetgevingspakket 
eengemaakte markt voorgestelde actieplan 
ter verbetering van de toegang tot 
financiering voor kmo's – en dat zij samen 
met de coöperatievebanksector een 
speciale inspanning moeten leveren om 
hiervoor te zorgen;

16. is van mening dat de Commissie en de 
EIB/het EIF ervoor moeten zorgen dat 
coöperaties toegang hebben tot financiële
regelingen op EU-niveau – met inbegrip 
van het in het wetgevingspakket 
eengemaakte markt voorgestelde actieplan 
ter verbetering van de toegang tot 
financiering voor kmo's, wanneer gepast –
en dat zij samen met de 
coöperatievebanksector een speciale 
inspanning moeten leveren om hiervoor te 
zorgen;

Or. en

Amendement 105
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat bij de regulering 
van de financiële markten en de 
daaropvolgende uitvoeringswetten 
rekening moet worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van coöperatieve 
banken;

Or. en
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Amendement 106
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de programma's en 
fondsen die in het kader van het meerjarig 
financieel kader (2014-2020) worden 
vastgesteld, belangrijke instrumenten voor 
de ondersteuning van coöperaties moeten 
zijn; voert aan dat bij de vaststelling van 
operationele programma's de focus moet 
liggen op de ondersteuning van duurzame 
bedrijfsontwikkeling en verantwoorde 
herstructurering, met inbegrip van 
maatregelen als de overdracht van 
bedrijven aan de werknemers en de 
bevordering van sociale coöperaties, lokale 
ontwikkeling en sociale innovatie met 
behulp van algemene subsidies en andere 
financiële instrumenten;

17. benadrukt dat de programma's en 
fondsen die in het kader van het meerjarig 
financieel kader (2014-2020) worden 
vastgesteld, belangrijke instrumenten voor 
de ondersteuning van coöperaties moeten 
zijn, en meer in het algemeen van 
ondernemingen van de sociale economie; 
voert aan dat bij de vaststelling van 
operationele programma's de focus moet 
liggen op de ondersteuning van duurzame 
bedrijfsontwikkeling en verantwoorde 
herstructurering, meer bepaald met 
inbegrip van maatregelen als de overdracht 
van bedrijven aan de werknemers en de 
bevordering van sociale coöperaties, de rol 
van ondernemingen van de sociale 
economie voor de lokale ontwikkeling en 
sociale, technologische en 
productieautomatiseringsinnovatie met 
behulp van algemene subsidies en andere 
financiële instrumenten, met inbegrip van 
het Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering;

Or. fr

Amendement 107
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de programma's en 
fondsen die in het kader van het meerjarig 
financieel kader (2014-2020) worden 
vastgesteld, belangrijke instrumenten voor 

17. is van mening dat de programma's en 
fondsen die in het kader van het meerjarig 
financieel kader (2014-2020) worden 
vastgesteld, belangrijke instrumenten voor 
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de ondersteuning van coöperaties moeten 
zijn; voert aan dat bij de vaststelling van 
operationele programma's de focus moet 
liggen op de ondersteuning van duurzame 
bedrijfsontwikkeling en verantwoorde 
herstructurering, met inbegrip van 
maatregelen als de overdracht van 
bedrijven aan de werknemers en de 
bevordering van sociale coöperaties, lokale 
ontwikkeling en sociale innovatie met 
behulp van algemene subsidies en andere 
financiële instrumenten;

de ondersteuning van coöperaties moeten 
zijn; voert aan dat bij de vaststelling van 
operationele programma's de focus moet 
liggen op de facilitering van de oprichting 
van nieuwe coöperaties, op de
ondersteuning van duurzame 
bedrijfsontwikkeling en op verantwoorde 
herstructurering, met inbegrip van 
maatregelen als de overdracht van 
bedrijven aan de werknemers en de 
bevordering van sociale coöperaties, lokale 
ontwikkeling en sociale innovatie met 
behulp van algemene subsidies en andere 
financiële instrumenten;

Or. nl

Amendement 108
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de programma's en 
fondsen die in het kader van het meerjarig 
financieel kader (2014-2020) worden 
vastgesteld, belangrijke instrumenten voor 
de ondersteuning van coöperaties moeten 
zijn; voert aan dat bij de vaststelling van 
operationele programma's de focus moet 
liggen op de ondersteuning van duurzame 
bedrijfsontwikkeling en verantwoorde 
herstructurering, met inbegrip van 
maatregelen als de overdracht van 
bedrijven aan de werknemers en de 
bevordering van sociale coöperaties, lokale 
ontwikkeling en sociale innovatie met 
behulp van algemene subsidies en andere 
financiële instrumenten;

17. is van mening dat de programma's en 
fondsen die in het kader van het meerjarig 
financieel kader (2014-2020) worden 
vastgesteld, belangrijke instrumenten voor 
de ondersteuning van de sociale economie
moeten zijn; voert aan dat bij de 
vaststelling van operationele programma's 
de focus moet liggen op de ondersteuning 
van duurzame bedrijfsontwikkeling en 
verantwoorde herstructurering, met 
inbegrip van maatregelen als de overdracht 
van bedrijven aan de werknemers en de 
bevordering van sociale coöperaties en
ondernemingen, lokale ontwikkeling en 
sociale innovatie met behulp van algemene 
subsidies en andere financiële 
instrumenten;

Or. it
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Amendement 109
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de programma's en
fondsen die in het kader van het meerjarig 
financieel kader (2014-2020) worden 
vastgesteld, belangrijke instrumenten voor 
de ondersteuning van coöperaties moeten 
zijn; voert aan dat bij de vaststelling van 
operationele programma's de focus moet 
liggen op de ondersteuning van duurzame 
bedrijfsontwikkeling en verantwoorde 
herstructurering, met inbegrip van 
maatregelen als de overdracht van 
bedrijven aan de werknemers en de 
bevordering van sociale coöperaties, lokale 
ontwikkeling en sociale innovatie met 
behulp van algemene subsidies en andere
financiële instrumenten;

17. is van mening dat de programma's en 
fondsen die in het kader van het meerjarig 
financieel kader (2014-2020) worden 
vastgesteld, belangrijke instrumenten voor 
de ondersteuning van coöperaties moeten 
zijn; voert aan dat bij de vaststelling van 
operationele programma's de focus moet 
liggen op de ondersteuning van duurzame 
bedrijfsontwikkeling en verantwoorde 
herstructurering, met inbegrip van 
maatregelen als de overdracht van 
bedrijven aan de werknemers en de 
bevordering van sociale coöperaties, lokale 
ontwikkeling en sociale innovatie met 
behulp van financiële instrumenten;

Or. it

Amendement 110
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de programma's en 
fondsen die in het kader van het meerjarig 
financieel kader (2014-2020) worden 
vastgesteld, belangrijke instrumenten voor 
de ondersteuning van coöperaties moeten
zijn; voert aan dat bij de vaststelling van 
operationele programma's de focus moet 
liggen op de ondersteuning van duurzame 
bedrijfsontwikkeling en verantwoorde 
herstructurering, met inbegrip van 
maatregelen als de overdracht van 

17. is van mening dat de programma's en 
fondsen die in het kader van het meerjarig 
financieel kader (2014-2020) worden 
vastgesteld, belangrijke instrumenten voor 
de ondersteuning van coöperaties kunnen
zijn; voert aan dat bij de vaststelling van 
operationele programma's de focus moet 
liggen op de ondersteuning van duurzame 
bedrijfsontwikkeling en verantwoorde 
herstructurering, met inbegrip van 
maatregelen als de overdracht van 
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bedrijven aan de werknemers en de 
bevordering van sociale coöperaties, lokale 
ontwikkeling en sociale innovatie met 
behulp van algemene subsidies en andere 
financiële instrumenten;

bedrijven aan de werknemers en de 
bevordering van sociale coöperaties, lokale 
ontwikkeling en sociale innovatie met 
behulp van algemene subsidies en andere 
financiële instrumenten;

Or. en

Amendement 111
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat bij de financiële 
programmering van de Unie en de 
lidstaten bijzondere aandacht moet 
worden geschonken aan (of een 
percentage moet worden uitgetrokken 
voor) coöperaties die tot doel hebben de 
toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen 
voor benadeelde groeperingen zoals die 
onder meer gedefinieerd zijn in 
Verordening (EG) nr. 2204/2002, 
teneinde het peil van de sociale 
bescherming te consolideren en te 
verhogen;

Or. it

Amendement 112
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. vraagt de Commissie voor de 
komende financiële periode een 
pilotproject te steunen ter ondersteuning 
van de overdracht van bedrijven in crisis 
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aan de werknemers zodat zij hun 
activiteiten kunnen voortzetten en om 
nieuwe coöperaties op te richten die de 
ondernemingen in crisis of in staat van 
faillissement er weer bovenop helpen;

Or. fr

Amendement 113
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie initiatieven 
uit te werken ter ondersteuning van de 
jeugdwerkgelegenheid in de coöperatieve 
sector;
verzoekt de Commissie de verbreiding van 
het coöperatieve model in de lidstaten aan 
te moedigen als bevoorrecht instrument 
voor het creëren van nieuwe 
arbeidsplaatsen;

Or. it

Amendement 114
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is eveneens van mening dat de lidstaten 
maatregelen moeten nemen om de toegang 
van coöperaties tot een heel scala van 
bedrijfsondersteuningsdiensten te 
vergemakkelijken, aangezien dit hen zal 
helpen te blijven bijdragen aan duurzame 
groei;

18. is eveneens van mening dat de lidstaten 
maatregelen moeten nemen om de toegang 
van coöperaties tot een heel scala van 
bedrijfsondersteuningsdiensten te 
vergemakkelijken, aangezien dit hen zal 
helpen te blijven bijdragen aan duurzame 
groei; spoort de lidstaten er in dit verband 
toe aan om maatregelen in te voeren om 
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de toegang tot krediet voor coöperaties te 
vergemakkelijken, vooral voor 
ambachtelijke coöperaties en uit micro-
ondernemingen bestaande 
samenwerkingsnetwerken;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is eveneens van mening dat de lidstaten 
maatregelen moeten nemen om de toegang 
van coöperaties tot een heel scala van 
bedrijfsondersteuningsdiensten te 
vergemakkelijken, aangezien dit hen zal 
helpen te blijven bijdragen aan duurzame 
groei;

18. is eveneens van mening dat de lidstaten 
maatregelen moeten nemen om de toegang 
van coöperaties, en meer in het algemeen 
van ondernemingen van de sociale 
economie, tot een heel scala van 
bedrijfsondersteuningsdiensten te 
vergemakkelijken;

Or. fr

Amendement 116
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is eveneens van mening dat de lidstaten 
maatregelen moeten nemen om de toegang 
van coöperaties tot een heel scala van 
bedrijfsondersteuningsdiensten te 
vergemakkelijken, aangezien dit hen zal 
helpen te blijven bijdragen aan duurzame 
groei;

18. is eveneens van mening dat de lidstaten 
maatregelen moeten nemen om de toegang 
van coöperaties tot een heel scala van 
bedrijfsondersteuningsdiensten te 
vergemakkelijken, aangezien dit hen zal 
helpen te blijven bijdragen aan een
duurzame ontwikkeling van hun
economieën;
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Or. en

Amendement 117
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is eveneens van mening dat de lidstaten 
maatregelen moeten nemen om de toegang 
van coöperaties tot een heel scala van 
bedrijfsondersteuningsdiensten te 
vergemakkelijken, aangezien dit hen zal 
helpen te blijven bijdragen aan duurzame 
groei;

18. is eveneens van mening dat de lidstaten 
maatregelen moeten nemen om de toegang 
van coöperaties en sociale ondernemingen 
tot een heel scala van 
bedrijfsondersteuningsdiensten te 
vergemakkelijken, aangezien dit hen zal 
helpen te blijven bijdragen aan duurzame 
groei;

Or. it

Amendement 118
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat de lidstaten 
gepaste maatregelen moeten nemen voor 
de opheffing van elke wettelijke, 
administratieve of bureaucratische 
belemmering die de groei van coöperaties 
verhindert of beperkt;

Or. ro

Amendement 119
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. gelooft dat in heel Europa de 
toegang van kleine coöperatieve
kredietverenigingen tot de markt moet 
worden vergemakkelijkt;

Or. en

Amendement 120
Jacky Hénin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept het belang van een 
vruchtbare samenwerking tussen de 
banksector en de coöperaties; de 
Commissie moet het oprichten
aanmoedigen van pools van openbare 
banken die de coöperaties ter hulp zouden 
zijn, met name via leningen tegen lage 
rentes;

Or. fr

Amendement 121
Jacky Hénin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. aangezien coöperaties nuttige 
maar fragiele constructies zijn, moet de 
ondersteunende rol van de territoriale 
overheden op de voorgrond worden 
geplaatst; aan de Europese instellingen en 
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de lidstaten moet worden gevraagd aan de 
overheden de middelen te geven om de 
oprichting en ontwikkeling van 
coöperaties te ondersteunen en te 
begeleiden;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is voorts van mening dat 
samenwerkingsnetwerken tussen kmo's, 
zoals die in de EU al bestaan in de vorm 
van coöperaties (ambachtcoöperaties, kmo-
coöperaties, activiteiten- en 
werkgelegenheidscoöperaties enz.), moeten 
worden aangemoedigd, aangezien deze 
netwerken de duurzaamheid van micro- en 
kleine ondernemingen aanzienlijk 
verbeteren door gezamenlijk op de markt te 
brengen, aan te kopen of andere diensten 
en micro- en kleine ondernemingen helpen 
een innovatiebron te zijn;

19. is voorts van mening dat 
samenwerkingsnetwerken tussen kmo's, 
zoals die in de EU al bestaan in de vorm 
van coöperaties (ambachtcoöperaties, kmo-
coöperaties, activiteiten- en 
werkgelegenheidscoöperaties enz.), moeten 
worden aangemoedigd, aangezien deze 
netwerken de oprichting en duurzaamheid 
van micro- en kleine ondernemingen 
aanzienlijk verbeteren door gezamenlijk op 
de markt te brengen, aan te kopen of 
andere diensten en micro- en kleine 
ondernemingen helpen een innovatiebron 
te zijn;

Or. fr

Amendement 123
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. vindt dat diensten voor startende 
coöperaties moeten worden ontwikkeld 
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om de oprichting van nieuwe coöperaties 
te steunen; bovendien moeten zowel op 
nationaal als op Europees niveau 
initiatieven ter bevordering van het 
coöperatieve model bij potentiële nieuwe 
ondernemers worden aangemoedigd 
(bijvoorbeeld in curricula van 
universiteiten);

Or. en

Amendement 124
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het ontstaan van clusters van 
coöperaties en sociale ondernemingen te 
faciliteren en te bevorderen om deze te 
helpen bij het vinden van de nodige 
middelen om een grotere rol te gaan 
spelen binnen de productie- en 
distributieketen en om de 
schaaleconomieën die nodig zijn om 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie te 
kunnen financieren, te ondersteunen;

Or. it

Amendement 125
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie om naast 
het beleid dat tot doel heeft nieuwe 
werkgelegenheid te creëren ook beleid te 
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ontwikkelen en te ondersteunen om 
bestaande arbeidsplaatsen in stand te 
houden;

Or. it


