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Alteração 1
Antonio Cancian

Proposta de resolução
Título 1

Proposta de resolução Alteração

sobre o contributo das cooperativas para 
ultrapassar a crise

sobre o contributo das cooperativas e das 
empresas sociais para ultrapassar a crise

Or. it

Alteração 2
Ivo Belet

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Tratado da União 
Europeia (TUE), nomeadamente o seu 
artigo 3.º, n.º 3,

Or. nl

Alteração 3
Inês Cristina Zuber

Proposta de resolução
N.º -1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

-1. Relembra que o cooperativismo é um 
projeto em que as desigualdades são 
reduzidas, em que se defende a inserção 
comunitária das organizações criadas, 
oferecendo às coletividades públicas uma 
alternativa democrática para a geração de 
emprego, para a fixação de populações 
contra a desertificação social e 
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económica, defendendo o comércio justo e 
sustentável, educando e formando as 
populações e chamando-as para a 
cooperação; sublinha que, na sociedade 
capitalista hoje existente, o 
cooperativismo, por si só, não resolverá 
todos os problemas sociais e económicos;

Or. pt

Alteração 4
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa que a UE conta 
aproximadamente 160 000 empresas 
cooperativas detidas por 123 milhões de 
membros, as quais empregam 5,4 milhões 
de pessoas (incluindo cerca de 50 000 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços que empregam 
1,4 milhões de pessoas), e que as 
cooperativas contribuem, em média, para 
cerca de 5 % do PIB dos 
Estados-Membros; regista que, nos últimos 
anos, foram criadas várias centenas de 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços devido à 
reestruturação das empresas em crise ou 
sem sucessores, salvando e remodelando, 
desta forma, atividades económicas e 
postos de trabalho a nível local; salienta 
que os grupos cooperativos nos setores da 
indústria e dos serviços exerceram um 
impacto decisivo sobre o desenvolvimento 
regional de algumas das regiões mais 
industrializadas da UE; observa que 
algumas cooperativas dos setores da 
indústria e dos serviços, especializadas na 
inserção profissional, dão emprego a mais 
de 30 000 pessoas deficientes e 
desfavorecidas; salienta que as 

1. Observa que a UE conta 
aproximadamente 160 000 empresas 
cooperativas detidas por 123 milhões de 
membros, as quais empregam 5,4 milhões 
de pessoas (incluindo cerca de 50 000 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços que empregam 
1,4 milhões de pessoas), e que as 
cooperativas contribuem, em média, para 
cerca de 5 % do PIB dos 
Estados-Membros; regista que, nos últimos 
anos, foram criadas várias centenas de 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços devido à 
reestruturação das empresas em crise ou 
sem sucessores, salvando e remodelando, 
desta forma, atividades económicas e 
postos de trabalho a nível local; salienta 
que os grupos cooperativos nos setores da 
indústria e dos serviços exerceram um 
impacto decisivo sobre o desenvolvimento 
regional de algumas das regiões mais 
industrializadas da UE; observa que 
algumas cooperativas dos setores da 
indústria e dos serviços, especializadas na 
inserção profissional, dão emprego a mais 
de 30 000 pessoas deficientes e 
desfavorecidas; salienta que o modelo 
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cooperativas desempenham, portanto, um 
papel significativo na UE em termos 
económicos, sociais e de emprego;

cooperativo cresceu de forma significativa 
em setores não tradicionais, como, por 
exemplo, os serviços sociais e da saúde, os 
serviços digitais e de apoio às empresas e 
os serviços de interesse geral, 
anteriormente prestados pelo setor 
público (como a produção de eletricidade 
a partir de fontes renováveis), tornando-se 
igualmente um modelo para os 
trabalhadores independentes e as 
profissões liberais; salienta que as 
cooperativas desempenham, portanto, um 
papel significativo na UE em termos 
económicos, sociais e de emprego, para 
além de serem um trampolim para a 
inovação social, questão que é da maior 
importância tanto no âmbito da Estratégia 
Europa 2020 como no âmbito do 
programa Horizonte 2020;

Or. it

Alteração 5
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa que a UE conta 
aproximadamente 160 000 empresas 
cooperativas detidas por 123 milhões de 
membros, as quais empregam 5,4 milhões 
de pessoas (incluindo cerca de 50 000 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços que empregam 
1,4 milhões de pessoas), e que as 
cooperativas contribuem, em média, para 
cerca de 5 % do PIB dos 
Estados-Membros; regista que, nos últimos 
anos, foram criadas várias centenas de 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços devido à 
reestruturação das empresas em crise ou 

1. Observa que a UE conta 
aproximadamente 160 000 empresas 
cooperativas detidas por 123 milhões de 
membros, as quais empregam 5,4 milhões 
de pessoas (incluindo cerca de 50 000 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços que empregam 
1,4 milhões de pessoas), e que as 
cooperativas contribuem, em média, para 
cerca de 5 % do PIB dos 
Estados-Membros; regista que, nos últimos 
anos, foram criadas várias centenas de 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços devido à 
reestruturação das empresas em crise ou 
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sem sucessores, salvando e remodelando, 
desta forma, atividades económicas e 
postos de trabalho a nível local; salienta 
que os grupos cooperativos nos setores da 
indústria e dos serviços exerceram um 
impacto decisivo sobre o desenvolvimento 
regional de algumas das regiões mais 
industrializadas da UE; observa que 
algumas cooperativas dos setores da 
indústria e dos serviços, especializadas na 
inserção profissional, dão emprego a mais 
de 30 000 pessoas deficientes e 
desfavorecidas; salienta que as 
cooperativas desempenham, portanto, um 
papel significativo na UE em termos 
económicos, sociais e de emprego;

sem sucessores, salvando e remodelando, 
desta forma, atividades económicas e 
postos de trabalho a nível local; salienta 
que os grupos cooperativos nos setores da 
indústria e dos serviços exerceram um 
impacto decisivo sobre o desenvolvimento 
regional de algumas das regiões mais 
industrializadas da UE; observa que 
algumas cooperativas dos setores da 
indústria e dos serviços, especializadas na 
inserção profissional, dão emprego a mais 
de 30 000 pessoas deficientes e 
desfavorecidas; observa que, nas últimas 
décadas, mais de 1 000 cooperativas no 
domínio das energias renováveis 
(REScoop) foram criadas por cidadãos 
que assumem a responsabilidade e 
investem na produção, distribuição e 
abastecimento de energia sustentável; 
salienta que as cooperativas desempenham, 
portanto, um papel significativo na UE em 
termos económicos, sociais, de 
desenvolvimento sustentável e de 
emprego;

Or. en

Alteração 6
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa que a UE conta 
aproximadamente 160 000 empresas 
cooperativas detidas por 123 milhões de 
membros, as quais empregam 5,4 milhões 
de pessoas (incluindo cerca de 50 000 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços que empregam 
1,4 milhões de pessoas), e que as 
cooperativas contribuem, em média, para 
cerca de 5 % do PIB dos 
Estados-Membros; regista que, nos últimos 

1. Observa que a UE conta 
aproximadamente 160 000 empresas 
cooperativas detidas por 123 milhões de 
membros, as quais empregam 5,4 milhões 
de pessoas (incluindo cerca de 50 000 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços que empregam 
1,4 milhões de pessoas), e que as 
cooperativas contribuem, em média, para 
cerca de 5 % do PIB dos 
Estados-Membros; regista que, nos últimos 
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anos, foram criadas várias centenas de 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços devido à 
reestruturação das empresas em crise ou 
sem sucessores, salvando e remodelando, 
desta forma, atividades económicas e 
postos de trabalho a nível local; salienta 
que os grupos cooperativos nos setores da 
indústria e dos serviços exerceram um 
impacto decisivo sobre o desenvolvimento 
regional de algumas das regiões mais 
industrializadas da UE; observa que 
algumas cooperativas dos setores da 
indústria e dos serviços, especializadas na 
inserção profissional, dão emprego a mais 
de 30 000 pessoas deficientes e 
desfavorecidas; salienta que as 
cooperativas desempenham, portanto, um 
papel significativo na UE em termos 
económicos, sociais e de emprego;

anos, foram criadas várias centenas de 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços devido à 
reestruturação das empresas em crise ou 
sem sucessores, salvando e remodelando, 
desta forma, atividades económicas e 
postos de trabalho a nível local; salienta 
que os grupos cooperativos nos setores da 
indústria e dos serviços exerceram um 
impacto decisivo sobre o desenvolvimento 
regional de algumas das regiões mais 
industrializadas da UE; observa que 
algumas cooperativas dos setores da 
indústria e dos serviços, especializadas na 
inserção profissional, dão emprego a mais 
de 30 000 pessoas deficientes e 
desfavorecidas; salienta que as 
cooperativas disponibilizam fundos a 
favor do desenvolvimento económico e 
social sustentável das comunidades 
regionais e locais, pondo assim em prática 
os princípios da economia social de 
mercado em quase toda a UE;

Or. nl

Alteração 7
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa que a UE conta
aproximadamente 160 000 empresas 
cooperativas detidas por 123 milhões de 
membros, as quais empregam 5,4 milhões 
de pessoas (incluindo cerca de 50 000 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços que empregam 
1,4 milhões de pessoas), e que as 
cooperativas contribuem, em média, para 
cerca de 5 % do PIB dos 
Estados-Membros; regista que, nos últimos 
anos, foram criadas várias centenas de 

1. Observa que, na UE, as empresas 
sociais estão a adquirir uma importância 
crescente e que, entre estas, existem
aproximadamente 160 000 empresas 
cooperativas detidas por 123 milhões de 
membros, as quais empregam 5,4 milhões 
de pessoas (incluindo cerca de 50 000 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços que empregam 
1,4 milhões de pessoas), e que as 
cooperativas contribuem, em média, para 
cerca de 5 % do PIB dos 
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empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços devido à 
reestruturação das empresas em crise ou 
sem sucessores, salvando e remodelando, 
desta forma, atividades económicas e 
postos de trabalho a nível local; salienta 
que os grupos cooperativos nos setores da 
indústria e dos serviços exerceram um 
impacto decisivo sobre o desenvolvimento 
regional de algumas das regiões mais 
industrializadas da UE; observa que 
algumas cooperativas dos setores da 
indústria e dos serviços, especializadas na 
inserção profissional, dão emprego a mais 
de 30 000 pessoas deficientes e 
desfavorecidas; salienta que as 
cooperativas desempenham, portanto, um 
papel significativo na UE em termos 
económicos, sociais e de emprego;

Estados-Membros; regista que, nos últimos 
anos, foram criadas várias centenas de 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços devido à 
reestruturação das empresas em crise ou 
sem sucessores, salvando e remodelando, 
desta forma, atividades económicas e 
postos de trabalho a nível local; salienta 
que os grupos cooperativos nos setores da 
indústria e dos serviços exerceram um 
impacto decisivo sobre o desenvolvimento 
regional de algumas das regiões mais 
industrializadas da UE; observa que 
algumas cooperativas dos setores da 
indústria e dos serviços, especializadas na 
inserção profissional, dão emprego a mais 
de 30 000 pessoas deficientes e 
desfavorecidas; salienta que as 
cooperativas desempenham, portanto, um 
papel significativo na UE em termos 
económicos, sociais e de emprego;

Or. it

Alteração 8
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Observa que a UE conta 
aproximadamente 160 000 empresas 
cooperativas detidas por 123 milhões de 
membros, as quais empregam 5,4 milhões 
de pessoas (incluindo cerca de 50 000 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços que empregam 
1,4 milhões de pessoas), e que as 
cooperativas contribuem, em média, para 
cerca de 5 % do PIB dos 
Estados-Membros; regista que, nos últimos 
anos, foram criadas várias centenas de 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços devido à 

1. Observa que a UE conta 
aproximadamente 160 000 empresas
cooperativas detidas por 123 milhões de 
membros, as quais empregam 5,4 milhões 
de pessoas (incluindo cerca de 50 000 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços que empregam 
1,4 milhões de pessoas), e que as 
cooperativas contribuem, em média, para 
cerca de 5 % do PIB dos 
Estados-Membros; regista que, nos últimos 
anos, foram criadas várias centenas de 
empresas cooperativas nos setores da 
indústria e dos serviços devido à 
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reestruturação das empresas em crise ou 
sem sucessores, salvando e remodelando, 
desta forma, atividades económicas e 
postos de trabalho a nível local; salienta 
que os grupos cooperativos nos setores da 
indústria e dos serviços exerceram um 
impacto decisivo sobre o desenvolvimento 
regional de algumas das regiões mais 
industrializadas da UE; observa que 
algumas cooperativas dos setores da 
indústria e dos serviços, especializadas na 
inserção profissional, dão emprego a mais 
de 30 000 pessoas deficientes e 
desfavorecidas; salienta que as 
cooperativas desempenham, portanto, um 
papel significativo na UE em termos 
económicos, sociais e de emprego;

reestruturação das empresas em crise ou 
sem sucessores, salvando e remodelando, 
desta forma, atividades económicas e 
postos de trabalho a nível local; salienta 
que os grupos cooperativos nos setores da 
indústria e dos serviços exerceram um 
impacto decisivo sobre o desenvolvimento 
regional de algumas das regiões mais 
industrializadas da UE; observa que as 
denominadas cooperativas sociais
especializadas na inserção profissional dão 
emprego a mais de 30 000 pessoas 
deficientes e desfavorecidas nos setores da 
indústria e dos serviços; salienta que as 
cooperativas desempenham, portanto, um 
papel significativo na UE em termos 
económicos, sociais e de emprego;

Or. da

Alteração 9
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Reitera que o modelo de empresa 
cooperativa contribui para um verdadeiro 
pluralismo económico, é um elemento 
indispensável da economia social de 
mercado e é totalmente compatível com os 
valores do Tratado da UE e os objetivos 
da Estratégia Europa 2020;

Or. it

Alteração 10
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Ressalva que as cooperativas 
demonstraram ser ainda mais resilientes 
em tempos de crise do que muitas 
empresas tradicionais e sublinha que 
existem provas consideráveis dessa 
resiliência, nomeadamente em relação aos 
bancos cooperativos e às cooperativas nos 
setores da indústria e dos serviços 
(cooperativas de trabalhadores, 
cooperativas sociais e cooperativas 
constituídas por PME);

2. Ressalva que muitas cooperativas 
demonstraram ser resilientes em tempos de 
crise e sublinha que existem provas 
consideráveis dessa resiliência, 
nomeadamente em relação aos bancos 
cooperativos e às cooperativas nos setores 
da indústria e dos serviços (cooperativas de 
trabalhadores, cooperativas sociais e 
cooperativas constituídas por PME);

Or. nl

Alteração 11
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Ressalva que as cooperativas 
demonstraram ser ainda mais resilientes em 
tempos de crise do que muitas empresas 
tradicionais e sublinha que existem provas 
consideráveis dessa resiliência, 
nomeadamente em relação aos bancos 
cooperativos e às cooperativas nos setores 
da indústria e dos serviços (cooperativas de 
trabalhadores, cooperativas sociais e 
cooperativas constituídas por PME);

2. Ressalva que as cooperativas 
demonstraram ser ainda mais resilientes em 
tempos de crise do que muitas empresas 
tradicionais, tendo-se aberto igualmente a 
setores novos, tanto em termos de taxas de 
emprego como de encerramento de 
empresas, e sublinha que existem provas 
consideráveis dessa resiliência, 
nomeadamente em relação aos bancos 
cooperativos e às cooperativas nos setores 
da indústria e dos serviços (cooperativas de 
trabalhadores, cooperativas sociais e 
cooperativas constituídas por PME); 
salienta, além disso, a importância 
crescente das "cooperativas de 
comunidade", que permitem – sobretudo 
em zonas remotas e desfavorecidas – a 
participação direta dos cidadãos, de modo 
a dar resposta a várias necessidades, 
como, por exemplo, serviços sociais e de 
saúde, serviços escolares, serviços 
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comerciais, comunicações, etc.;

Or. it

Alteração 12
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Ressalva que as cooperativas 
demonstraram ser ainda mais resilientes em 
tempos de crise do que muitas empresas 
tradicionais e sublinha que existem provas 
consideráveis dessa resiliência, 
nomeadamente em relação aos bancos 
cooperativos e às cooperativas nos setores 
da indústria e dos serviços (cooperativas de 
trabalhadores, cooperativas sociais e 
cooperativas constituídas por PME);

2. Ressalva que as cooperativas e as 
empresas sociais demonstraram ser ainda 
mais resilientes em tempos de crise do que 
muitas empresas tradicionais, em termos 
de taxas de emprego e de encerramento de 
atividades, e sublinha que existem provas 
consideráveis dessa resiliência, 
nomeadamente em relação aos bancos 
cooperativos e às cooperativas nos setores 
da indústria e dos serviços (cooperativas de 
trabalhadores, cooperativas sociais e 
cooperativas constituídas por PME), 
graças a uma grande capacidade de 
adaptação à mudança e de manutenção 
das atividades económicas quando estas 
se encontram em risco, prosseguindo a 
sua própria missão;

Or. it

Alteração 13
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Ressalva que as cooperativas 
demonstraram ser ainda mais resilientes em 
tempos de crise do que muitas empresas 
tradicionais e sublinha que existem provas 

2. Ressalva que as cooperativas 
demonstraram ser ainda mais resilientes em 
tempos de crise do que muitas empresas 
tradicionais e sublinha que existem provas 
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consideráveis dessa resiliência, 
nomeadamente em relação aos bancos 
cooperativos e às cooperativas nos setores 
da indústria e dos serviços (cooperativas de 
trabalhadores, cooperativas sociais e 
cooperativas constituídas por PME);

consideráveis dessa resiliência, 
nomeadamente em relação aos bancos 
cooperativos e às cooperativas nos setores 
da indústria e dos serviços (cooperativas de 
trabalhadores, cooperativas sociais e 
cooperativas constituídas por PME); 
recorda, neste contexto, o papel 
estratégico das cooperativas constituídas 
por PME, as quais podem permitir a 
resolução de problemas coletivos e o 
desenvolvimento de economias de escala; 

Or. it

Alteração 14
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Ressalva que as cooperativas 
demonstraram ser ainda mais resilientes em 
tempos de crise do que muitas empresas 
tradicionais e sublinha que existem provas 
consideráveis dessa resiliência, 
nomeadamente em relação aos bancos 
cooperativos e às cooperativas nos setores 
da indústria e dos serviços (cooperativas de 
trabalhadores, cooperativas sociais e 
cooperativas constituídas por PME);

2. Ressalva que as cooperativas 
demonstraram ser ainda mais resilientes em 
tempos de crise do que muitas empresas 
tradicionais e sublinha que existem provas 
consideráveis dessa resiliência, 
nomeadamente em relação aos bancos 
cooperativos e às cooperativas nos setores 
da indústria e dos serviços (cooperativas de 
trabalhadores, cooperativas sociais e 
cooperativas constituídas por PME), 
especialmente no domínio da produção de 
energias renováveis;

Or. en

Alteração 15
Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

2-A. Assinala que as cooperativas também 
podem desempenhar um papel crucial na 
transição para as energias renováveis e 
na luta contra a pobreza ligada à escassez 
de energia; considera que, ao autorizar as 
comunidades locais a produzir a sua 
própria energia, é possível acelerar a 
introdução de tecnologias em pequena e 
média escala; entende que estas 
tecnologias conduzem a uma utilização 
mais eficiente da energia e permitem que 
os cidadãos tenham um maior controlo 
sobre os preços da energia;

Or. en

Alteração 16
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Considera que, em períodos de 
recessão, as cooperativas podem promover 
eficazmente o empreendedorismo a uma 
escala microeconómica, dado que 
permitem aos pequenos empresários, 
frequentemente grupos de cidadãos, 
assumir responsabilidades empresariais;  
apoia, neste contexto, o desenvolvimento 
de cooperativas nos setores social e do 
bem-estar, a fim de garantir uma maior 
participação social aos grupos mais 
vulneráveis;

Or. it

Alteração 17
Inês Cristina Zuber
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Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Defende que esta maior resiliência se 
deve, em grande medida, ao modelo de 
governação da cooperativa, o qual assenta 
numa propriedade conjunta e no controlo 
democrático exercido pelas suas partes 
interessadas membro, bem como ao seu 
modo característico de acumulação de 
capitais; considera que este modelo ajuda a 
assegurar que as cooperativas adotem uma 
abordagem de longo prazo, além de fixá-
las na economia local, proporcionando-lhes 
uma participação no desenvolvimento 
sustentável local e assegurando que não se 
deslocalizam, mesmo quando se 
internacionalizam;

3. Defende que esta maior resiliência se 
deve, em grande medida, ao modelo de 
governação da cooperativa, o qual assenta 
numa propriedade conjunta, no controlo, 
organização e gestão democráticos 
exercidos pelas suas partes interessadas 
membro, bem como na participação 
económica dos seus associados, na sua 
autonomia e independência, na educação, 
formação e informação dos membros 
cooperantes, na cooperação entre 
cooperativas e o compromisso com a 
comunidade; sublinha que a resiliência 
também se deve ao seu modo característico 
de acumulação de capitais, com objetivos 
sociais e económicos equilibrados e de 
melhoramento do seu funcionamento e 
atividade; considera que este modelo ajuda 
a assegurar que as cooperativas adotem 
uma abordagem de longo prazo, além de 
fixá-las na economia local, 
proporcionando-lhes uma participação no 
desenvolvimento sustentável local e 
assegurando que não se deslocalizam, 
mesmo quando se internacionalizam;

Or. pt

Alteração 18
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Defende que esta maior resiliência se 
deve, em grande medida, ao modelo de 
governação da cooperativa, o qual assenta 
numa propriedade conjunta e no controlo 

3. Defende que esta resiliência se deve, em 
grande medida, ao modelo de governação 
da cooperativa, o qual assenta numa 
propriedade conjunta e no controlo 
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democrático exercido pelas suas partes 
interessadas membro, bem como ao seu 
modo característico de acumulação de 
capitais; considera que este modelo ajuda a 
assegurar que as cooperativas adotem uma 
abordagem de longo prazo, além de fixá-
las na economia local, proporcionando-lhes 
uma participação no desenvolvimento 
sustentável local e assegurando que não se 
deslocalizam, mesmo quando se 
internacionalizam;

democrático exercido pelas suas partes 
interessadas membro, bem como ao seu 
modo característico de acumulação de 
capitais, que depende menos da evolução 
dos mercados financeiros; considera que 
este modelo ajuda a assegurar que as 
cooperativas possam adotar uma 
abordagem de longo prazo, além de fixá-
las na economia local, proporcionando-lhes 
uma participação no desenvolvimento 
sustentável local, mesmo quando 
deslocalizam uma parte das suas 
operações sob a pressão da concorrência 
internacional;

Or. nl

Alteração 19
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Defende que esta maior resiliência se 
deve, em grande medida, ao modelo de 
governação da cooperativa, o qual assenta 
numa propriedade conjunta e no controlo 
democrático exercido pelas suas partes 
interessadas membro, bem como ao seu 
modo característico de acumulação de 
capitais; considera que este modelo ajuda
a assegurar que as cooperativas adotem 
uma abordagem de longo prazo, além de 
fixá-las na economia local, 
proporcionando-lhes uma participação no
desenvolvimento sustentável local e 
assegurando que não se deslocalizam, 
mesmo quando se internacionalizam;

3. Defende que esta maior resiliência se 
deve, em grande medida, ao modelo de 
governação da cooperativa, o qual assenta 
numa propriedade conjunta e no controlo 
democrático exercido pelas suas partes 
interessadas membro, bem como aos seus 
princípios característicos de 
reinvestimento de excedentes no 
desenvolvimento das empresas, reduzindo 
assim consideravelmente o endividamento
das cooperativas; considera que estes 
princípios ajudam a assegurar que as 
cooperativas adotem uma abordagem de 
longo prazo, além de fixá-las na economia 
local, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável local e 
assegurando que não se deslocalizam, 
mesmo quando se internacionalizam;

Or. da
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Alteração 20
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Defende que esta maior resiliência se 
deve, em grande medida, ao modelo de 
governação da cooperativa, o qual assenta 
numa propriedade conjunta e no controlo 
democrático exercido pelas suas partes 
interessadas membro, bem como ao seu 
modo característico de acumulação de 
capitais; considera que este modelo ajuda a 
assegurar que as cooperativas adotem uma 
abordagem de longo prazo, além de fixá-
las na economia local, proporcionando-lhes 
uma participação no desenvolvimento 
sustentável local e assegurando que não se 
deslocalizam, mesmo quando se 
internacionalizam;

3. Defende que esta maior resiliência se 
deve, em grande medida, ao modelo de 
governação da cooperativa, o qual assenta 
numa propriedade conjunta, na adoção de 
decisões sobre as estratégias da empresa e 
no controlo democrático exercido pelas 
suas partes interessadas membro, bem 
como ao seu modo característico de 
acumulação de capitais associado à 
colocação de excedentes na reserva, de 
que pelo menos uma parte é indivisível, e 
à realização dos objetivos da entidade;
considera que este modelo ajuda a 
assegurar que as cooperativas adotem uma 
abordagem de longo prazo, além de fixá-
las na economia local, proporcionando-lhes 
uma participação no desenvolvimento 
sustentável local e assegurando que não se 
deslocalizam, mesmo quando se 
internacionalizam;

Or. fr

Alteração 21
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Defende que esta maior resiliência se 
deve, em grande medida, ao modelo de 
governação da cooperativa, o qual assenta 
numa propriedade conjunta e no controlo 

3. Defende que esta maior resiliência se 
deve, em grande medida, ao modelo de 
governação da cooperativa, o qual assenta 
numa propriedade conjunta e no controlo e 
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democrático exercido pelas suas partes 
interessadas membro, bem como ao seu 
modo característico de acumulação de 
capitais; considera que este modelo ajuda a 
assegurar que as cooperativas adotem uma 
abordagem de longo prazo, além de fixá-
las na economia local, proporcionando-lhes 
uma participação no desenvolvimento 
sustentável local e assegurando que não se 
deslocalizam, mesmo quando se 
internacionalizam;

na participação democráticos exercidos
pelas suas partes interessadas membro, 
bem como ao seu modo característico de 
acumulação de capitais, em particular o 
seu sistema distinto de reservas 
indivisíveis; considera que este modelo 
ajuda a assegurar que as cooperativas 
adotem uma abordagem de longo prazo 
entre gerações, além de fixá-las na 
economia local, proporcionando-lhes uma 
participação no desenvolvimento 
sustentável local e assegurando que não se 
deslocalizam, mesmo quando se 
internacionalizam;

Or. en

Alteração 22
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Defende que esta maior resiliência se 
deve, em grande medida, ao modelo de 
governação da cooperativa, o qual assenta
numa propriedade conjunta e no controlo 
democrático exercido pelas suas partes 
interessadas membro, bem como ao seu 
modo característico de acumulação de 
capitais; considera que este modelo ajuda a 
assegurar que as cooperativas adotem uma 
abordagem de longo prazo, além de fixá-
las na economia local, proporcionando-lhes 
uma participação no desenvolvimento 
sustentável local e assegurando que não se 
deslocalizam, mesmo quando se 
internacionalizam;

3. Defende que esta maior resiliência se 
deve, em grande medida, aos modelos de 
governação cooperativo ou participativo, 
os quais assentam numa propriedade 
conjunta e no controlo democrático 
exercido pelas suas partes interessadas 
membro, bem como ao seu modo 
característico de acumulação de capitais; 
considera que este modelo ajuda a 
assegurar que as cooperativas adotem uma 
abordagem de longo prazo, além de fixá-
las na economia local, proporcionando-lhes 
uma participação no desenvolvimento 
sustentável local e assegurando que não se 
deslocalizam, mesmo quando se 
internacionalizam;

Or. it
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Alteração 23
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Constata que as empresas 
cooperativas podem satisfazer, de forma 
eficaz e eficiente, necessidades existentes 
e novas em domínios como a gestão de 
recursos culturais e da criatividade e a 
sustentabilidade ambiental ligada a novos 
estilos de vida e de consumo; salienta que 
as cooperativas também cultivam valores 
como a proteção da legalidade, de que é 
exemplo a Itália, país onde é confiada às 
cooperativas a gestão dos bens 
confiscados à máfia;  

Or. it

Alteração 24
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-B. Considera que as cooperativas devem 
ser plenamente incluídas nos objetivos da 
política industrial da UE e nas ações 
empreendidas pela UE, tendo igualmente 
em conta a sua contribuição fundamental 
para a reestruturação industrial, capítulo 
essencial da nova política industrial 
europeia;

Or. it

Alteração 25
Antonio Cancian
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Regista igualmente que as cooperativas 
têm uma longa tradição de cooperação 
entre si, o que lhes permite tirar partido das 
economias de escala e partilhar 
experiências e boas práticas, assim como 
transferir recursos humanos e financeiros, 
se tal se revelar necessário; afirma que esta 
flexibilidade inerente permite às 
cooperativas autossustentarem-se mesmo 
nos períodos mais difíceis;

4. Regista igualmente que as empresas 
sociais e, em particular, as cooperativas 
têm uma longa tradição de cooperação 
entre si, o que lhes permite tirar partido das
economias de escala e partilhar 
experiências e boas práticas, assim como 
transferir recursos humanos e financeiros, 
se tal se revelar necessário; afirma que esta 
flexibilidade inerente permite às 
cooperativas autossustentarem-se mesmo 
nos períodos mais difíceis;

Or. it

Alteração 26
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Regista igualmente que as cooperativas 
têm uma longa tradição de cooperação 
entre si, o que lhes permite tirar partido 
das economias de escala e partilhar 
experiências e boas práticas, assim como 
transferir recursos humanos e financeiros, 
se tal se revelar necessário; afirma que esta 
flexibilidade inerente permite às 
cooperativas autossustentarem-se mesmo 
nos períodos mais difíceis;

4. Regista igualmente que, se cooperarem,
as cooperativas podem tirar partido das 
economias de escala e partilhar 
experiências e boas práticas, assim como 
transferir recursos humanos e financeiros, 
se tal se revelar necessário; afirma que esta 
flexibilidade inerente permite às 
cooperativas autossustentarem-se mesmo 
nos períodos mais difíceis;

Or. nl

Alteração 27
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Regista igualmente que as cooperativas 
têm uma longa tradição de cooperação 
entre si, o que lhes permite tirar partido das 
economias de escala e partilhar 
experiências e boas práticas, assim como 
transferir recursos humanos e financeiros, 
se tal se revelar necessário; afirma que esta 
flexibilidade inerente permite às 
cooperativas autossustentarem-se mesmo 
nos períodos mais difíceis;

4. Regista igualmente que as cooperativas 
têm uma longa tradição de cooperação 
entre si, o que lhes permite tirar partido das 
economias de escala e partilhar 
experiências e boas práticas, assim como 
repartir e transferir recursos humanos e 
financeiros, se tal se revelar necessário; 
afirma que esta flexibilidade inerente 
permite às cooperativas autossustentarem-
se mesmo nos períodos mais difíceis;

Or. fr

Alteração 28
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Constata que é possível encontrar, 
nos diferentes Estados-Membros, grande 
número de boas práticas que permitiram 
que as empresas cooperativas obtivessem 
excelentes resultados em termos de 
crescimento, emprego, taxas de 
sobrevivência e criação de empresas, 
como, por exemplo, o sistema de 
"pagamento único" em Espanha e a lei 
Marcora em Itália – que permitem 
financiar a constituição de novas 
cooperativas através de subsídios de 
desemprego – e as "cooperativas de 
emprego e empresariais" criadas em 
França, Suécia e Bélgica; além disso, o 
grupo espanhol Mondragon é um 
excelente exemplo do modo como uma 
cooperativa pode voluntariamente 
constituir-se num grande grupo 
empresarial suscetível de cobrir setores 
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como a indústria, a agricultura, a 
distribuição, as finanças, a I&D e o 
ensino de alto nível;  exorta a Comissão a 
examinar estas boas práticas de forma 
aprofundada e a avaliar a pertinência de 
as incluir na definição de políticas 
europeias a favor das empresas; 

Or. it

Alteração 29
Mario Pirillo

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Considera importante o contributo 
das cooperativas para a economia 
europeia e a estabilidade profissional, 
sobretudo num contexto de crise; 
exorta a Comissão a reavaliar o papel da 
SCE, encorajando a criação de novas 
cooperativas à escala da UE e facilitando 
o agrupamento de cooperativas nacionais 
de diferentes Estados-Membros; 

Or. it

Alteração 30
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Observa que a sociedade cooperativa, 
baseada no modelo da sociedade 
fiduciária britânica ("trust"), também 
pode ser um modelo eficaz para a boa 
gestão de organizações desportivas 
profissionais e semiprofissionais, que ao 
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mesmo tempo permite uma estreita 
participação das principais partes 
interessadas – os apoiantes – na gestão de 
um clube (profissional);

Or. nl

Alteração 31
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Sublinha a necessidade de 
desenvolver, entre outros, o modelo de 
cooperativa empresarial e de emprego, 
uma empresa que se constrói de forma 
progressiva para responder às 
necessidades dos seus sócios e que evolui 
com o desenvolvimento das suas 
atividades;

Or. fr

Alteração 32
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Assinala, além disso, que o 
desenvolvimento de cooperativas em 
setores como a produção de energias 
renováveis e os serviços sociais 
demonstrou que estas têm mais 
capacidade do que outros modelos para 
satisfazer novas necessidades e fomentar 
a criação de emprego;
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Or. en

Alteração 33
Vicky Ford

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Assinala, contudo, que as 
cooperativas não são imunes ao fracasso;

Or. en

Alteração 34
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Observa que, nos vários 
Estados-Membros, existem diferentes 
situações decorrentes de diferenças 
jurídicas e conceptuais; solicita, por isso, 
à Comissão que examine a legislação em 
vigor, a fim de encontrar elementos 
comuns que permitam proceder à 
harmonização, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade, dos 
elementos fundamentais para eliminar os 
obstáculos que impedem o 
desenvolvimento das cooperativas;

Or. it

Alteração 35
Ivo Belet
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Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Salienta que os trabalhadores 
assumem um risco financeiro 
considerável quando é criada uma 
cooperativa ou quando uma empresa é 
transferida para os trabalhadores; 
constata que a boa gestão, em particular 
numa cooperativa de trabalhadores, 
depende em grande medida do apoio e da 
supervisão da gestão dos trabalhadores;

Or. nl

Alteração 36
Inês Cristina Zuber

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas em todas as políticas da UE 
destinadas a contribuir para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como em todas as medidas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020; 
considera que devem ser tomadas as 
medidas necessárias para assegurar 
condições equitativas entre cooperativas e 
outras formas de empresas, 
salvaguardando ao mesmo tempo os 
propósitos e métodos de trabalho das 
cooperativas;

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
nomeadamente através de apoios 
comunitários ao cooperativismo e 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas em todas as políticas da UE;
considera que devem ser defendidos os 
propósitos e métodos de trabalho das 
cooperativas, incentivando 
nomeadamente a criação e manutenção 
das cooperativas de consumidores, sendo 
em muitas regiões o único meio de 
distribuição de produtos de primeira 
necessidade, sem as margens 
especulativas e as campanhas de incentivo 
ao consumo desmesurado, pernicioso à 
saúde, antieconómico e antiambiental;

Or. pt
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Alteração 37
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas em todas as políticas da UE 
destinadas a contribuir para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como em todas as medidas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020;
considera que devem ser tomadas as 
medidas necessárias para assegurar 
condições equitativas entre cooperativas e 
outras formas de empresas, salvaguardando 
ao mesmo tempo os propósitos e métodos 
de trabalho das cooperativas;

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas em todas as políticas da UE 
destinadas a promover outro modelo de 
desenvolvimento económico que respeite 
em maior grau o modelo social europeu;
considera que devem ser tomadas as 
medidas necessárias para assegurar 
condições equitativas entre cooperativas e 
outras formas de empresas, salvaguardando 
ao mesmo tempo os propósitos e métodos 
de trabalho das cooperativas;

Or. fr

Alteração 38
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas em todas as políticas da UE 
destinadas a contribuir para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como em todas as medidas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020; 
considera que devem ser tomadas as 
medidas necessárias para assegurar 
condições equitativas entre cooperativas e 
outras formas de empresas, salvaguardando 

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas em todas as políticas da UE 
destinadas a contribuir para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como em todas as medidas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020; 
considera, em particular, que no Plano de 
Ação "Empreendedorismo 2020" deve ser 
feita uma referência ao importante papel 
das cooperativas; considera que devem ser 
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ao mesmo tempo os propósitos e métodos 
de trabalho das cooperativas;

tomadas as medidas necessárias para 
assegurar condições equitativas entre 
cooperativas e outras formas de empresas, 
salvaguardando ao mesmo tempo os 
propósitos e métodos de trabalho das 
cooperativas;

Or. en

Alteração 39
Vicky Ford

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas em todas as políticas da UE 
destinadas a contribuir para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como em todas as medidas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020; 
considera que devem ser tomadas as
medidas necessárias para assegurar 
condições equitativas entre cooperativas e 
outras formas de empresas, salvaguardando 
ao mesmo tempo os propósitos e métodos 
de trabalho das cooperativas;

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas em todas as políticas 
relevantes da UE destinadas a contribuir 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, bem como em 
todas as medidas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020, e adaptando a 
legislação atual da UE relativa às 
cooperativas; considera que, sempre que 
necessário, devem ser tomadas medidas 
adequadas para assegurar condições 
equitativas entre cooperativas e outras 
formas de empresas, salvaguardando ao 
mesmo tempo os propósitos e métodos de 
trabalho das cooperativas;

Or. en

Alteração 40
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 5
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Proposta de resolução Alteração

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas em todas as políticas da UE 
destinadas a contribuir para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como em todas as medidas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020; 
considera que devem ser tomadas as 
medidas necessárias para assegurar 
condições equitativas entre cooperativas e 
outras formas de empresas, salvaguardando 
ao mesmo tempo os propósitos e métodos 
de trabalho das cooperativas;

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas e às empresas sociais em 
todas as políticas da UE destinadas a 
contribuir para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, bem como em 
todas as medidas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020; considera que 
devem ser tomadas as medidas necessárias 
para assegurar condições equitativas entre 
cooperativas e outras formas de empresas, 
salvaguardando ao mesmo tempo os 
propósitos e métodos de trabalho das 
cooperativas;

Or. it

Alteração 41
Monika Flašíková Beňová

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas em todas as políticas da UE 
destinadas a contribuir para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como em todas as medidas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020; 
considera que devem ser tomadas as 
medidas necessárias para assegurar 
condições equitativas entre cooperativas e 
outras formas de empresas, salvaguardando 
ao mesmo tempo os propósitos e métodos 
de trabalho das cooperativas;

5. É da opinião que esta capacidade de 
resiliência inata deve ser reforçada, 
prestando-se a devida atenção às 
cooperativas em todas as políticas da UE 
destinadas a contribuir para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como em todas as medidas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020; 
considera que devem ser tomadas as 
medidas necessárias para assegurar 
condições equitativas entre cooperativas e 
outras formas de empresas, salvaguardando 
ao mesmo tempo os propósitos e métodos 
de trabalho das cooperativas, bem como o 
seu caráter social;

Or. en
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Alteração 42
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Recorda a necessidade de a União 
Europeia reconhecer e tratar de forma 
igual, através de disposições legislativas, 
as diferentes formas de 
empreendedorismo, a fim de assegurar o 
respeito pelo princípio da liberdade 
empresarial, qualquer que seja o estatuto 
da empresa; lamenta que, no seu Plano de 
Ação "Empreendedorismo 2020", a 
Comissão não coloque a ênfase no papel 
das empresas do setor da economia social, 
limitando-se a recordar a sua 
contribuição para a criação de empregos 
e a inovação social, e que estas empresas 
se deparem com dificuldades em matéria 
de financiamento comparativamente às 
PME;

Or. fr

Alteração 43
Inês Cristina Zuber

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Relembra que as cooperativas de 
consumidores, além de garantirem o 
acesso a produtos a custos mais reduzidos, 
organizam as comunidades em torno de 
atividades culturais, desportivas e 
educativas, nomeadamente para um 
consumo saudável e racional;
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Or. pt

Alteração 44
Inês Cristina Zuber

Proposta de resolução
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-B. Considera que a recuperação das 
cooperativas de consumidores, além de 
responder ao verdadeiro interesse dos 
consumidores, dará um importante 
contributo para as produções nacionais, 
nomeadamente na pequena agricultura e 
agricultura familiar e na pesca de 
pequena escala, sendo um verdadeiro 
impulso para o desenvolvimento das 
economias nacionais;

Or. pt

Alteração 45
Vicky Ford

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, por meio da criação de uma 
Direção orientada para as cooperativas e 
outras organizações da economia social 
(tais como as sociedades mútuas) na 
esfera da DG Empresas e Indústria, com 
uma unidade dedicada exclusivamente à 
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e 
dos serviços em crise ou sem um sucessor;

Suprimido

Or. en
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Alteração 46
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, por meio da criação de uma 
Direção orientada para as cooperativas e 
outras organizações da economia social 
(tais como as sociedades mútuas) na esfera 
da DG Empresas e Indústria, com uma 
unidade dedicada exclusivamente à 
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos 
serviços em crise ou sem um sucessor;

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, assegurando um nível 
adequado de recursos, para supervisionar 
e dar resposta ao desenvolvimento de 
políticas relativas às cooperativas e a
outras organizações da economia social 
(tais como as sociedades mútuas); apoia a 
criação de uma unidade na DG Empresas 
e Indústria, dedicada exclusivamente à 
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos 
serviços em crise ou sem um sucessor;

Or. en

Alteração 47
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, por meio da criação de uma 
Direção orientada para as cooperativas e 
outras organizações da economia social 
(tais como as sociedades mútuas) na 
esfera da DG Empresas e Indústria, com 
uma unidade dedicada exclusivamente à
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos 
serviços em crise ou sem um sucessor;

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, conferindo maior atenção às 
medidas orientadas para a reestruturação 
sob a forma de cooperativa das empresas 
dos setores da indústria e dos serviços em 
crise ou sem um sucessor;
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Or. it

Alteração 48
Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, por meio da criação de uma 
Direção orientada para as cooperativas e 
outras organizações da economia social 
(tais como as sociedades mútuas) na esfera 
da DG Empresas e Indústria, com uma 
unidade dedicada exclusivamente à 
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos 
serviços em crise ou sem um sucessor;

6. Exorta a Comissão a assegurar que 
todos os órgãos e unidades da UE prestem 
uma atenção adequado às cooperativas e a 
outras organizações da economia social 
(tais como as sociedades mútuas); exorta a 
Comissão a atribuir uma atenção 
adequada à reestruturação sob a forma de 
cooperativa das empresas dos setores da 
indústria e dos serviços em crise ou sem 
um sucessor;

Or. en

Alteração 49
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, por meio da criação de uma 
Direção orientada para as cooperativas e 
outras organizações da economia social
(tais como as sociedades mútuas) na esfera 
da DG Empresas e Indústria, com uma 
unidade dedicada exclusivamente à 
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos 
serviços em crise ou sem um sucessor;

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, por meio da criação de uma 
unidade orientada para as cooperativas, 
inclusivamente no setor financeiro, e 
outras formas de organização afins ou 
alternativas (tais como as sociedades 
mútuas) na esfera da DG Empresas e 
Indústria, com uma unidade dedicada à 
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos 
serviços em crise ou sem um sucessor;
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Or. nl

Alteração 50
Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, por meio da criação de uma 
Direção orientada para as cooperativas e 
outras organizações da economia social 
(tais como as sociedades mútuas) na esfera 
da DG Empresas e Indústria, com uma 
unidade dedicada exclusivamente à 
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos 
serviços em crise ou sem um sucessor;

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, por meio da criação de uma 
Direção orientada para as cooperativas e 
outras organizações da economia social 
(tais como as sociedades mútuas) na esfera 
da DG Empresas e Indústria, com uma 
unidade dedicada exclusivamente à 
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos 
serviços em crise ou sem um sucessor; 
exorta a Comissão a conferir especial 
atenção ao papel que as cooperações no 
domínio da energia podem desempenhar 
para aumentar a utilização de fontes de 
energia renováveis e melhorar a 
eficiência energética;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, por meio da criação de uma 
Direção orientada para as cooperativas e 
outras organizações da economia social 
(tais como as sociedades mútuas) na esfera 

6. Exorta, por conseguinte, a Comissão a 
reforçar os seus serviços afetos ao domínio 
das cooperativas, por meio da criação de 
uma Direção orientada para as cooperativas 
e outras organizações da economia social 
(tais como as sociedades mútuas, as 
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da DG Empresas e Indústria, com uma 
unidade dedicada exclusivamente à 
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos 
serviços em crise ou sem um sucessor;

fundações e as associações com atividades 
económicas) na esfera da DG Empresas e 
Indústria, com uma unidade dedicada 
exclusivamente à reestruturação sob a 
forma de cooperativa das empresas dos 
setores da indústria e dos serviços em crise 
ou sem um sucessor;

Or. fr

Alteração 52
Roberta Angelilli

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, por meio da criação de uma 
Direção orientada para as cooperativas e 
outras organizações da economia social 
(tais como as sociedades mútuas) na 
esfera da DG Empresas e Indústria, com 
uma unidade dedicada exclusivamente à 
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos 
serviços em crise ou sem um sucessor;

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, por meio da criação de uma 
Direção orientada para as cooperativas na 
esfera da DG Empresas e Indústria, com 
uma unidade dedicada exclusivamente à 
reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos 
serviços em crise ou sem um sucessor;

Or. it

Alteração 53
Roberta Angelilli

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Exorta a Comissão a reforçar os seus 
serviços afetos ao domínio das 
cooperativas, instituindo uma unidade 
responsável pelas cooperativas sociais, a 
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fim de promover e coordenar as suas 
atividades a nível da UE, dando destaque 
ao seu objetivo de promover os serviços 
sociais, de saúde e educativos e de 
inserção das pessoas desfavorecidas no 
mercado de trabalho; 

Or. it

Alteração 54
Vicky Ford

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Insta a Comissão a tornar as regras 
de adjudicação de contratos públicos mais 
flexíveis para as empresas dirigidas por 
trabalhadores, prevendo, por exemplo, 
uma reserva de duração limitada;

Or. en

Alteração 55
Britta Thomsen

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Exorta igualmente a Comissão a 
assegurar a coordenação das medidas 
tomadas ao abrigo da Iniciativa de 
Empreendedorismo Social e a redução 
dos obstáculos administrativos entre as 
duas iniciativas; 

Or. da
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Alteração 56
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Insta os Estados-Membros, em 
consonância com a Recomendação n.º 
193/2002 da Organização Internacional do 
Trabalho, a reverem a sua legislação 
aplicável às cooperativas, com vista a 
adotar uma política abrangente que apoie o 
modelo empresarial cooperativo e crie um 
ambiente favorável ao reconhecimento e 
ao desenvolvimento de cooperativas em 
todos os domínios e setores; sublinha que 
esta revisão deverá incluir a introdução de 
instrumentos financeiros adequados e o 
reconhecimento do papel das cooperativas 
nos diálogos sociais nacionais;

7. Insta os Estados-Membros, em 
consonância com a Recomendação n.º 
193/2002 da Organização Internacional do 
Trabalho, a reverem a sua legislação 
aplicável às cooperativas, com vista a 
adotar uma política abrangente que apoie o 
modelo empresarial cooperativo e crie um 
ambiente que facilite o reconhecimento e o
desenvolvimento de cooperativas; solicita 
aos Estados-Membros que, em 
cooperação com os parceiros sociais e 
outras partes interessadas a nível regional 
e local, identifiquem setores estratégicos 
adequados para projetos cooperativos, 
especialmente em regiões onde a 
economia convencional não pode dar uma 
resposta suficiente às necessidades 
económicas e sociais específicas; sublinha 
que esta revisão deverá incluir a introdução 
de instrumentos financeiros adequados e o 
reconhecimento do papel das cooperativas 
nos diálogos sociais nacionais; apela à 
Comissão para que apoie os esforços 
envidados pelos Estados-Membros nesse 
sentido;

Or. nl

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

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Insta os Estados-Membros, em 
consonância com a Recomendação n.º 

7. Insta os Estados-Membros, em 
consonância com a Recomendação n.º 
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193/2002 da Organização Internacional do 
Trabalho, a reverem a sua legislação 
aplicável às cooperativas, com vista a 
adotar uma política abrangente que apoie o 
modelo empresarial cooperativo e crie um 
ambiente favorável ao reconhecimento e ao 
desenvolvimento de cooperativas em todos 
os domínios e setores; sublinha que esta 
revisão deverá incluir a introdução de 
instrumentos financeiros adequados e o 
reconhecimento do papel das cooperativas 
nos diálogos sociais nacionais;

193/2002 da Organização Internacional do 
Trabalho, a reverem a sua legislação 
aplicável às cooperativas, com vista a 
adotar uma política abrangente que apoie o 
modelo empresarial cooperativo e crie um 
ambiente favorável ao reconhecimento do 
papel das cooperativas e das suas 
organizações dirigentes e ao 
desenvolvimento de cooperativas em todos 
os domínios e setores; sublinha que esta 
revisão deverá incluir a introdução de 
instrumentos financeiros adequados e o 
reconhecimento do papel das cooperativas 
e das empresas da economia social em 
geral nos diálogos sociais nacionais;
solicita que esta recomendação seja tida 
em conta no âmbito da revisão do 
Regulamento relativo ao Estatuto da 
Sociedade Cooperativa Europeia (SCE);

Or. fr

Alteração 58
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Insta os Estados-Membros, em 
consonância com a Recomendação n.º 
193/2002 da Organização Internacional do 
Trabalho, a reverem a sua legislação 
aplicável às cooperativas, com vista a 
adotar uma política abrangente que apoie o 
modelo empresarial cooperativo e crie um 
ambiente favorável ao reconhecimento e ao 
desenvolvimento de cooperativas em todos 
os domínios e setores; sublinha que esta 
revisão deverá incluir a introdução de 
instrumentos financeiros adequados e o 
reconhecimento do papel das cooperativas 
nos diálogos sociais nacionais;

7. Insta os Estados-Membros, em 
consonância com a Recomendação n.º 
193/2002 da Organização Internacional do 
Trabalho, a reverem a sua legislação 
aplicável às cooperativas e aos bancos de 
crédito cooperativo, com vista a adotar 
uma política abrangente que apoie o 
modelo empresarial cooperativo e crie um 
ambiente favorável ao reconhecimento e ao 
desenvolvimento de cooperativas em todos 
os domínios e setores; sublinha que esta 
revisão deverá incluir a introdução de 
instrumentos financeiros adequados e o 
reconhecimento do papel das cooperativas 
nos diálogos sociais nacionais, bem como o 
papel dos bancos de crédito cooperativo, 
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que sempre atribuíram particular 
importância ao financiamento sustentável 
e socialmente responsável e estão bem 
estabelecidos no território;

Or. it

Alteração 59
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Insta os Estados-Membros, em 
consonância com a Recomendação n.º 
193/2002 da Organização Internacional do 
Trabalho, a reverem a sua legislação 
aplicável às cooperativas, com vista a 
adotar uma política abrangente que apoie o 
modelo empresarial cooperativo e crie um 
ambiente favorável ao reconhecimento e ao 
desenvolvimento de cooperativas em todos 
os domínios e setores; sublinha que esta 
revisão deverá incluir a introdução de 
instrumentos financeiros adequados e o 
reconhecimento do papel das cooperativas
nos diálogos sociais nacionais;

7. Insta os Estados-Membros, em 
consonância com a Recomendação n.º 
193/2002 da Organização Internacional do 
Trabalho, a reverem a sua legislação 
aplicável às cooperativas e às empresas 
sociais, com vista a adotar uma política 
abrangente que apoie estes modelos 
empresariais e crie um ambiente favorável 
ao reconhecimento e ao desenvolvimento 
de cooperativas em todos os domínios e 
setores; sublinha que esta revisão deverá 
incluir a introdução de instrumentos 
financeiros adequados e o reconhecimento 
do papel das organizações económicas 
sociais nos diálogos sociais nacionais;

Or. it

Alteração 60
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Insta os Estados-Membros, em 
consonância com a Recomendação n.º 

7. Insta os Estados-Membros, em 
consonância com a Recomendação n.º 
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193/2002 da Organização Internacional do 
Trabalho, a reverem a sua legislação 
aplicável às cooperativas, com vista a 
adotar uma política abrangente que apoie o 
modelo empresarial cooperativo e crie um 
ambiente favorável ao reconhecimento e ao 
desenvolvimento de cooperativas em todos 
os domínios e setores; sublinha que esta 
revisão deverá incluir a introdução de 
instrumentos financeiros adequados e o 
reconhecimento do papel das cooperativas 
nos diálogos sociais nacionais;

193/2002 da Organização Internacional do 
Trabalho, a reverem a sua legislação 
aplicável às cooperativas, com vista a 
adotar uma política abrangente que apoie o 
modelo empresarial cooperativo e crie um 
ambiente favorável ao reconhecimento e ao 
desenvolvimento de cooperativas, 
especialmente em domínios e setores em 
que este modelo demonstrou ser uma 
mais-valia em termos sociais, económicos 
e ambientais; sublinha que esta revisão 
deverá incluir a introdução de instrumentos 
financeiros adequados e o reconhecimento 
do papel das cooperativas nos diálogos 
sociais nacionais;

Or. en

Alteração 61
Inês Cristina Zuber

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Sublinha que as cooperativas de 
habitação, apesar das grandes 
dificuldades com que se têm debatido, 
continuam a desempenhar uma muito 
relevante função social; denuncia que as 
limitações e os cortes impostos no 
investimento público, nomeadamente em 
países de economias mais vulneráveis, se 
repercutem de forma profundamente 
negativa na atividade destas instituições, 
agravando uma situação já por si crítica, 
tendo em conta a crise económica e 
social, e pondo em causa importantes 
projetos quer de construção de habitação 
social quer de requalificação urbana;

Or. pt
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Alteração 62
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Salienta a importância de 
desenvolver medidas regulamentares num 
quadro jurídico sólido e consentâneo com 
o desenvolvimento normativo 
internacional, a fim de evitar 
interpretações nacionais divergentes e 
riscos de vantagens ou desvantagens 
concorrenciais a nível regional, nacional 
ou macrorregional;

Or. it

Alteração 63
Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Sublinha a importância de, em 
futuras iniciativas e medidas da União 
relacionadas com cooperativas, associar 
estas últimas a todas as fases do processo;

Or. en

Alteração 64
Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que a transmissão de uma 8. Considera que a transmissão de uma 
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empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma cooperativa é, amiúde, a
melhor forma de garantir a continuidade de 
uma empresa; salienta que este tipo de 
transmissão deve ser apoiado por uma 
rubrica orçamental específica da UE que 
inclua igualmente instrumentos 
financeiros; apela à criação urgente, com a 
participação do BEI e das partes 
interessadas do movimento cooperativo, de 
um mecanismo europeu destinado a 
promover o desenvolvimento das 
cooperativas e, em especial, as 
transmissões de empresas na forma de 
cooperativa;

empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma cooperativa pode ser uma 
boa forma de garantir a continuidade de 
uma empresa; apela à criação urgente, com 
a participação do BEI e das partes 
interessadas do movimento cooperativo, de 
um mecanismo europeu destinado a 
promover o desenvolvimento das 
cooperativas, incluindo as transmissões de 
empresas na forma de cooperativa;

Or. en

Alteração 65
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que a transmissão de uma 
empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma cooperativa é, amiúde, a 
melhor forma de garantir a continuidade de 
uma empresa; salienta que este tipo de 
transmissão deve ser apoiado por uma 
rubrica orçamental específica da UE que 
inclua igualmente instrumentos 
financeiros; apela à criação urgente, com a 
participação do BEI e das partes 
interessadas do movimento cooperativo, de 
um mecanismo europeu destinado a 
promover o desenvolvimento das 
cooperativas e, em especial, as 
transmissões de empresas na forma de 
cooperativa;

8. Considera que a transmissão de uma 
empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma empresa social e, em 
particular, de uma cooperativa é, amiúde, 
a melhor forma de garantir a continuidade 
de uma empresa; salienta que este tipo de 
transmissão deve ser apoiado por uma 
rubrica orçamental específica da UE que 
inclua igualmente instrumentos 
financeiros; apela à criação urgente, com a 
participação do BEI e das partes 
interessadas do setor da economia social, 
de um mecanismo europeu destinado a 
promover o desenvolvimento das 
cooperativas e das empresas sociais e, em 
especial, as transmissões de empresas na 
forma de cooperativa;

Or. it
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Alteração 66
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que a transmissão de uma 
empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma cooperativa é, amiúde, a 
melhor forma de garantir a continuidade de 
uma empresa; salienta que este tipo de 
transmissão deve ser apoiado por uma 
rubrica orçamental específica da UE que 
inclua igualmente instrumentos 
financeiros; apela à criação urgente, com a 
participação do BEI e das partes 
interessadas do movimento cooperativo, de 
um mecanismo europeu destinado a 
promover o desenvolvimento das 
cooperativas e, em especial, as 
transmissões de empresas na forma de 
cooperativa;

8. Considera que a transmissão de uma 
empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma cooperativa é, amiúde, a 
melhor forma de garantir a continuidade de 
uma empresa; salienta que este tipo de 
transmissão das empresas para os 
trabalhadores, em particular no que se 
refere às cooperativas de trabalhadores e 
às aquisições pelos trabalhadores 
("worker buy-outs"), deve ser apoiado por 
uma rubrica orçamental específica da UE 
que inclua igualmente instrumentos 
financeiros; apela à criação urgente, com a 
participação do BEI e das partes 
interessadas do movimento cooperativo, de 
um mecanismo europeu destinado a 
promover o desenvolvimento das 
cooperativas e, em especial, as 
transmissões de empresas na forma de 
cooperativa;

Or. it

Alteração 67
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que a transmissão de uma 
empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma cooperativa é, amiúde, a 
melhor forma de garantir a continuidade de 
uma empresa; salienta que este tipo de 

8. Considera que a transmissão de uma 
empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma cooperativa pode ser uma
forma economicamente viável de garantir a 
continuidade de uma empresa; salienta que 



PE507.938v01-00 42/72 AM\930616PT.doc

PT

transmissão deve ser apoiado por uma 
rubrica orçamental específica da UE que 
inclua igualmente instrumentos 
financeiros; apela à criação urgente, com a 
participação do BEI e das partes 
interessadas do movimento cooperativo, de 
um mecanismo europeu destinado a 
promover o desenvolvimento das 
cooperativas e, em especial, as 
transmissões de empresas na forma de 
cooperativa;

as transmissões bem ponderadas devem
ser apoiadas por uma rubrica orçamental 
específica da UE que inclua igualmente 
instrumentos financeiros; apela à criação 
urgente, com a participação do BEI, dos 
parceiros sociais e das partes interessadas 
do movimento cooperativo, de um 
mecanismo europeu destinado a facilitar o 
desenvolvimento das cooperativas e, em 
especial, as transmissões de empresas na 
forma de cooperativa;

Or. nl

Alteração 68
Vicky Ford

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que a transmissão de uma 
empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma cooperativa é, amiúde, a 
melhor forma de garantir a continuidade de 
uma empresa; salienta que este tipo de 
transmissão deve ser apoiado por uma 
rubrica orçamental específica da UE que 
inclua igualmente instrumentos 
financeiros; apela à criação urgente, com a 
participação do BEI e das partes 
interessadas do movimento cooperativo, de 
um mecanismo europeu destinado a 
promover o desenvolvimento das 
cooperativas e, em especial, as 
transmissões de empresas na forma de 
cooperativa;

8. Considera que a transmissão de uma 
empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma cooperativa e outras 
formas de participação dos trabalhadores 
no capital da empresa pode ser a melhor 
forma de garantir a continuidade de uma 
empresa; salienta que este tipo de 
transmissão deve ser apoiado por uma 
rubrica orçamental específica da UE que 
inclua igualmente instrumentos 
financeiros; apela à criação urgente, com a 
participação do BEI e das partes 
interessadas do movimento cooperativo, de 
um mecanismo europeu destinado a 
promover o desenvolvimento das 
cooperativas e, em especial, as 
transmissões de empresas na forma de 
cooperativa;

Or. en



AM\930616PT.doc 43/72 PE507.938v01-00

PT

Alteração 69
Roberta Angelilli

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que a transmissão de uma 
empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma cooperativa é, amiúde, a 
melhor forma de garantir a continuidade de 
uma empresa; salienta que este tipo de 
transmissão deve ser apoiado por uma 
rubrica orçamental específica da UE que 
inclua igualmente instrumentos 
financeiros; apela à criação urgente, com a 
participação do BEI e das partes 
interessadas do movimento cooperativo, de 
um mecanismo europeu destinado a 
promover o desenvolvimento das 
cooperativas e, em especial, as 
transmissões de empresas na forma de 
cooperativa;

8. Considera que a transmissão de uma 
empresa para os trabalhadores através da 
criação de uma cooperativa é, amiúde, a 
melhor forma de garantir a continuidade de 
uma empresa; salienta que este tipo de 
transmissão deve ser apoiado por uma 
rubrica orçamental específica da UE que 
inclua igualmente instrumentos 
financeiros; apela à criação urgente, com a 
participação do BEI e das partes 
interessadas do movimento cooperativo, de 
um mecanismo europeu destinado a 
promover o desenvolvimento das 
cooperativas e, em especial, as 
transmissões de empresas na forma de 
cooperativa, também através do 
instrumento dos fundos de mutualização;

Or. it

Alteração 70
Mario Pirillo

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Sublinha que o recurso a aquisições 
pelos trabalhadores ("worker buy-outs") 
é uma prática cada vez mais generalizada 
nos Estados-Membros em resposta à crise 
económica; exorta, por conseguinte, a 
Comissão a identificar instrumentos 
financeiros ou a ampliar os existentes 
para incentivar esta prática;

Or. it
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Alteração 71
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Sublinha o papel ativo 
desempenhado pelas cooperativas sociais 
na reestruturação das PME, em 
particular através de "spin-offs" sociais 
que favoreçam a integração dos 
trabalhadores que possam ser definidos 
como desfavorecidos e que se encontrem 
numa situação de emprego difícil, 
reforçando, através da solidariedade, uma 
capacidade crescente de resposta à 
procura social;

Or. it

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

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Regista que, muito frequentemente, o 
problema encontrado nas transmissões de 
empresas para os trabalhadores não é 
apenas uma questão de duração dos 
procedimentos relevantes mas também, e 
sobretudo, de falta de conhecimento sobre 
este cenário empresarial entre os 
profissionais relevantes (por exemplo, 
advogados e contabilistas) e no sistema 
jurídico; realça que a formação e 
sensibilização contribuiriam 
consideravelmente para promover esta 
prática; acredita, além disso, que deverá ser 
promovido um melhor conhecimento sobre 

9. Regista que, muito frequentemente, o 
problema encontrado nas transmissões de 
empresas para os trabalhadores 
assalariados não é apenas uma questão de 
duração dos procedimentos relevantes mas 
também, e sobretudo, de falta de 
conhecimento sobre este cenário 
empresarial entre os profissionais 
relevantes (por exemplo, advogados e 
contabilistas) e no sistema jurídico; realça 
que a formação e sensibilização de todos os 
intervenientes na criação ou na 
transmissão de empresas para 
trabalhadores assalariados contribuiriam 
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as cooperativas entre os sindicatos e os 
organismos encarregados de fornecer 
informações sobre a criação ou transmissão 
de empresas;

consideravelmente para promover esta 
prática; acredita, além disso, que deverá ser
promovido um melhor conhecimento sobre 
as cooperativas entre os sindicatos e os 
organismos encarregados de fornecer 
informações sobre a criação ou transmissão 
de empresas; sublinha os conhecimentos 
adquiridos em matéria de criação e 
transmissão de empresas sob a forma de 
cooperativas por parte das estruturas de 
cooperação cooperativa em certos 
Estados-Membros, e exorta a Comissão a 
criar mecanismos para facilitar a 
cooperação e o intercâmbio de boas 
práticas e métodos neste domínio entre 
empresas e a comunicar os resultados ao 
Conselho e à Comissão;

Or. fr

Alteração 73
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Regista que, muito frequentemente, o 
problema encontrado nas transmissões de 
empresas para os trabalhadores não é 
apenas uma questão de duração dos 
procedimentos relevantes mas também, e 
sobretudo, de falta de conhecimento sobre 
este cenário empresarial entre os 
profissionais relevantes (por exemplo, 
advogados e contabilistas) e no sistema 
jurídico; realça que a formação e 
sensibilização contribuiriam 
consideravelmente para promover esta 
prática; acredita, além disso, que deverá ser 
promovido um melhor conhecimento sobre 
as cooperativas entre os sindicatos e os 
organismos encarregados de fornecer 
informações sobre a criação ou transmissão 

9. Regista que, muito frequentemente, o 
problema encontrado nas transmissões de 
empresas para os trabalhadores não é 
apenas uma questão de duração dos 
procedimentos relevantes mas também, e 
sobretudo, de falta de conhecimento sobre 
este cenário empresarial entre os 
profissionais relevantes (por exemplo, 
advogados e contabilistas) e no sistema 
jurídico e de ensino; realça que a formação 
e sensibilização contribuiriam 
consideravelmente para promover esta 
prática; recomenda, por conseguinte, que 
a forma de empresa cooperativa seja um 
elemento fixo dos programas de ensino de 
universidades e escolas de gestão; 
acredita, além disso, que deverá ser 
promovido um melhor conhecimento sobre 
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de empresas; as cooperativas entre os parceiros sociais e 
os organismos encarregados de fornecer 
informações sobre a criação ou transmissão 
de empresas;

Or. nl

Alteração 74
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Regista que, muito frequentemente, o 
problema encontrado nas transmissões de 
empresas para os trabalhadores não é 
apenas uma questão de duração dos 
procedimentos relevantes mas também, e 
sobretudo, de falta de conhecimento sobre 
este cenário empresarial entre os 
profissionais relevantes (por exemplo, 
advogados e contabilistas) e no sistema 
jurídico; realça que a formação e 
sensibilização contribuiriam 
consideravelmente para promover esta 
prática; acredita, além disso, que deverá ser 
promovido um melhor conhecimento sobre 
as cooperativas entre os sindicatos e os 
organismos encarregados de fornecer 
informações sobre a criação ou transmissão 
de empresas;

9. Regista que, muito frequentemente, o 
problema encontrado nas transmissões de 
empresas para os trabalhadores não é 
apenas uma questão de duração dos 
procedimentos relevantes mas também, e 
sobretudo, de falta de conhecimento sobre 
este cenário empresarial entre os 
profissionais relevantes (por exemplo, 
advogados e contabilistas) e no sistema 
jurídico; realça que a formação e 
sensibilização contribuiriam 
consideravelmente para promover esta 
prática; acredita, além disso, que deverá ser 
promovido e apoiado financeiramente, 
inclusivamente através de um uso mais 
bem definido e inteligente dos fundos 
estruturais, um melhor conhecimento 
sobre as cooperativas entre os sindicatos e 
os organismos encarregados de fornecer 
informações sobre a criação ou transmissão 
de empresas;

Or. it

Alteração 75
Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Exorta os Estados-Membros a 
desenvolver um quadro para incentivar as 
transmissões de empresas para os 
empregados, incluindo mecanismos 
financeiros concebidos para ajudar os 
trabalhadores a investirem em empresas 
em crise ou sem um sucessor, bem como 
direitos de preferência para os 
trabalhadores, a fim de criar melhores 
condições para uma oferta pública de 
aquisição de uma empresa em situação de 
encerramento;

Suprimido

Or. en

Alteração 76
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Exorta os Estados-Membros a 
desenvolver um quadro para incentivar as 
transmissões de empresas para os 
empregados, incluindo mecanismos 
financeiros concebidos para ajudar os 
trabalhadores a investirem em empresas em 
crise ou sem um sucessor, bem como 
direitos de preferência para os 
trabalhadores, a fim de criar melhores 
condições para uma oferta pública de 
aquisição de uma empresa em situação de 
encerramento;

10. Exorta os Estados-Membros a 
desenvolver um quadro para facilitar as 
transmissões de empresas para os 
empregados, incluindo mecanismos 
financeiros concebidos para ajudar os 
trabalhadores a investirem em empresas em 
crise ou sem um sucessor, bem como 
direitos de preferência para os 
trabalhadores, a fim de criar melhores 
condições para uma oferta pública de 
aquisição de uma empresa em situação de 
encerramento;

Or. nl

Alteração 77
Kent Johansson
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem adotar políticas 
que incentivem os trabalhadores a 
participar no capital e nos resultados das 
suas empresas, bem como, através de 
instrumentos fiscais concretos, em outras 
formas de empresas dos setores 
industriais e dos serviços, com a 
necessária proteção jurídica e rácio 
correspondente de participação e 
governação, supervisão, poder decisório e 
responsabilidade na empresa;

Suprimido

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem adotar políticas 
que incentivem os trabalhadores a 
participar no capital e nos resultados das 
suas empresas, bem como, através de 
instrumentos fiscais concretos, em outras 
formas de empresas dos setores industriais 
e dos serviços, com a necessária proteção 
jurídica e rácio correspondente de 
participação e governação, supervisão, 
poder decisório e responsabilidade na 
empresa;

11. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem adotar políticas 
que incentivem os trabalhadores a 
participar no capital e nos resultados das 
suas empresas, bem como, através de 
instrumentos fiscais concretos, em outras 
formas de empresas dos setores industriais 
e dos serviços, com a necessária proteção 
jurídica e rácio correspondente de 
participação e governação, supervisão, 
poder decisório e responsabilidade na 
empresa; sublinha a importância de 
desenvolver a democracia nas empresas 
de capitais, em particular através do 
reforço da consulta dos trabalhadores 
assalariados sobre as decisões estratégicas 
da empresas, nomeadamente reforçando 
os poderes dos conselhos de empresa e 
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introduzindo o direito de veto sobre 
despedimentos bolsistas; salienta, 
contudo, que as medidas a favor da 
participação dos trabalhadores no capital 
não se relacionam com a forma de 
governação das estruturas cooperativas 
que combinam e se baseiam na 
propriedade coletiva, na tomada de 
decisões sobre as estratégias da empresa, 
no controlo democrático, na afetação de 
excedentes para assegurar a 
sobrevivência das cooperativas e na 
realização dos objetivos das cooperativas;

Or. fr

Alteração 79
Krišjānis Kariņš

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem adotar políticas 
que incentivem os trabalhadores a 
participar no capital e nos resultados das 
suas empresas, bem como, através de 
instrumentos fiscais concretos, em outras 
formas de empresas dos setores industriais 
e dos serviços, com a necessária proteção 
jurídica e rácio correspondente de 
participação e governação, supervisão, 
poder decisório e responsabilidade na 
empresa;

11. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem adotar políticas 
que incentivem os trabalhadores a 
participar no capital e nos resultados das 
suas empresas, bem como, através de 
instrumentos fiscais concretos, em outras 
formas de empresas dos setores industriais 
e dos serviços, com a necessária proteção 
jurídica e rácio correspondente de 
participação e governação, supervisão, 
poder decisório e responsabilidade na 
empresa; recorda que essas atividades 
podem aumentar a competitividade de um 
setor na sua globalidade;

Or. en

Alteração 80
Ivo Belet
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem adotar políticas 
que incentivem os trabalhadores a 
participar no capital e nos resultados das 
suas empresas, bem como, através de 
instrumentos fiscais concretos, em outras 
formas de empresas dos setores industriais 
e dos serviços, com a necessária proteção 
jurídica e rácio correspondente de 
participação e governação, supervisão, 
poder decisório e responsabilidade na 
empresa;

11. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem adotar políticas 
que facilitem a participação dos
trabalhadores no capital e nos resultados 
das suas empresas, bem como, através de 
instrumentos fiscais concretos, em outras 
formas de empresas dos setores industriais 
e dos serviços, com a necessária proteção 
jurídica e rácio correspondente de 
participação e governação, supervisão, 
poder decisório e responsabilidade na 
empresa;

Or. nl

Alteração 81
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Sublinha os aspetos positivos de 
mecanismos típicos do modelo 
cooperativo, como a indivisibilidade das 
reservas, ou seja, reservas que não podem 
ser distribuídas entre os membros mesmo 
em caso de liquidação, mas que devem ser 
utilizadas para o desenvolvimento do 
movimento cooperativo, e disposições 
jurídicas destinadas a permitir que 
terceiros facultem às cooperativas capitais 
de risco, com ou sem direito de voto, 
como, por exemplo, os fundos de 
mutualização e a Cooperazione Finanza 
Impresa (CFI) em Itália, o Institut de 
Développement de l'Economie Sociale 
(ESFIN-IDES) em França e a estrutura 
de investimento do grupo Mondragon em 
Espanha;
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Or. it

Alteração 82
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 11-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-B. Solicita à Comissão que promova 
políticas e medidas a favor da 
manutenção dos empregos existentes e 
não apenas da criação de empregos em 
novas empresas ("start-ups); insta a 
Comissão a criar serviços especializados 
no arranque de novas empresas para 
apoiar a forma de empresa cooperativa 
através de iniciativas de sensibilização e 
formação;

Or. en

Alteração 83
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Sublinha que a conversão das empresas 
em crise em cooperativas economicamente 
sustentáveis exige um diagnóstico exato e 
precoce; insta as autoridades a colaborarem 
em todos os níveis com o sistema de 
cooperativa na realização dos diagnósticos 
precoces e na avaliação da viabilidade da 
transformação das empresas em 
cooperativas;

12. Sublinha que a conversão das empresas 
em crise em cooperativas economicamente 
sustentáveis exige um diagnóstico exato e 
precoce; insta as autoridades a colaborarem 
em todos os níveis com os parceiros 
sociais e o movimento cooperativo na 
realização dos diagnósticos precoces e na 
avaliação da viabilidade e da pertinência
da transformação das empresas em 
cooperativas;

Or. nl
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Alteração 84
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Sublinha que a conversão das empresas 
em crise em cooperativas economicamente 
sustentáveis exige um diagnóstico exato e 
precoce; insta as autoridades a colaborarem 
em todos os níveis com o sistema de 
cooperativa na realização dos diagnósticos 
precoces e na avaliação da viabilidade da 
transformação das empresas em 
cooperativas;

12. Sublinha que a conversão das empresas 
em crise em cooperativas economicamente 
sustentáveis exige um diagnóstico exato e 
precoce; insta as autoridades a colaborarem 
em todos os níveis com o sistema de 
cooperativa na realização dos diagnósticos 
precoces e na avaliação da viabilidade da 
transformação das empresas em 
cooperativas; considera que os sindicatos 
também devem ser associados a este 
processo;

Or. en

Alteração 85
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sugere que a Comissão faça um 
inventário exaustivo e comparativo das 
legislações nacionais que favorecem a 
reestruturação na forma de cooperativa, 
nomeadamente a aquisição de empresas, o 
regime jurídico aplicável às falências, os 
instrumentos financeiros, as instituições de 
apoio empresarial e a criação de 
agrupamentos horizontais empresariais de 
empresas cooperativas;

13. Sugere que a Comissão faça um 
inventário exaustivo e comparativo das 
legislações nacionais que favorecem a 
reestruturação na forma de cooperativa, 
nomeadamente a aquisição de empresas, o 
regime jurídico aplicável às falências, os 
instrumentos financeiros, as instituições de 
apoio empresarial e a criação de 
agrupamentos horizontais empresariais de 
empresas cooperativas; exorta a Comissão, 
para o efeito, a estudar o desenvolvimento 
de uma base de dados que recolha de 
forma orgânica casos e informações sobre 
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reestruturações sob a forma de 
cooperativas, de modo a permitir a 
circulação de boas práticas e a coerência 
da recolha de dados;

Or. it

Alteração 86
Kent Johansson

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sugere que a Comissão faça um 
inventário exaustivo e comparativo das 
legislações nacionais que favorecem a 
reestruturação na forma de cooperativa, 
nomeadamente a aquisição de empresas, o 
regime jurídico aplicável às falências, os 
instrumentos financeiros, as instituições de 
apoio empresarial e a criação de 
agrupamentos horizontais empresariais de 
empresas cooperativas;

13. Sugere que a Comissão faça um 
inventário exaustivo e comparativo das 
legislações nacionais que favorecem a 
reestruturação na forma de cooperativa, 
nomeadamente a aquisição de empresas, o 
regime jurídico aplicável às falências, a 
concorrência os instrumentos financeiros, 
as instituições de apoio empresarial e a 
criação de agrupamentos horizontais 
empresariais de empresas cooperativas; 
salienta a participação das cooperativas 
nesse inventário, com vista ao 
estabelecimento de prioridades;

Or. en

Alteração 87
Vicky Ford

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sugere que a Comissão faça um 
inventário exaustivo e comparativo das 
legislações nacionais que favorecem a 
reestruturação na forma de cooperativa, 
nomeadamente a aquisição de empresas, o 

13. Sugere que a Comissão identifique as 
boas práticas nos Estados-Membros que 
favorecem a reestruturação na forma de 
cooperativa e outras formas de 
participação dos trabalhadores no capital 
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regime jurídico aplicável às falências, os 
instrumentos financeiros, as instituições de 
apoio empresarial e a criação de 
agrupamentos horizontais empresariais de 
empresas cooperativas;

das empresas, nomeadamente a aquisição 
de empresas, o regime jurídico aplicável às 
falências, os instrumentos financeiros, as 
instituições de apoio empresarial e a 
criação de agrupamentos horizontais 
empresariais de empresas cooperativas;

Or. en

Alteração 88
Mario Pirillo

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Sugere que a Comissão faça um 
inventário exaustivo e comparativo das 
legislações nacionais que favorecem a 
reestruturação na forma de cooperativa, 
nomeadamente a aquisição de empresas, o 
regime jurídico aplicável às falências, os 
instrumentos financeiros, as instituições de 
apoio empresarial e a criação de 
agrupamentos horizontais empresariais de 
empresas cooperativas;

13. Sugere que a Comissão faça um 
inventário exaustivo e comparativo das 
melhores práticas implementadas nos 
Estados-Membros e das legislações 
nacionais que favorecem a reestruturação 
na forma de cooperativa, nomeadamente a 
aquisição de empresas, o regime jurídico 
aplicável às falências, os instrumentos 
financeiros, as instituições de apoio 
empresarial e a criação de agrupamentos 
horizontais empresariais de empresas 
cooperativas;

Or. it

Alteração 89
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Solicita à Comissão que incentive e 
apoie a criação de agrupamentos 
horizontais empresariais de empresas 
cooperativas, que, através de uma 
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abordagem multilateral, possam dar 
resposta a um leque de interesses mais 
vasto do que o das cooperativas 
tradicionais ou das sociedades de capitais, 
facilitando a cooperação entre 
trabalhadores, consumidores, autoridades 
e empresas locais;

Or. it

Alteração 90
Inês Cristina Zuber

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Considera preocupante que o atual 
regime de concentração do poder de 
mercado num pequeno número de 
grandes empresas tenha arrasado um 
grande número de cooperativas, o que 
representa o desaparecimento de muitos 
milhares de postos de trabalho;

Or. pt

Alteração 91
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Título 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Energias renováveis

Or. en
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Alteração 92
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Defende que as cooperativas 
contribuem para a execução das 
prioridades para 2020 fixadas na Diretiva 
«Fontes de Energia Renováveis» e para a 
transição da energia fóssil/nuclear para 
as energias renováveis;

Or. en

Alteração 93
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
 N.º 13-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-B. Assinala que as cooperativas no 
domínio das energias renováveis 
(REScoop) permitem que os cidadãos se 
tornem membros de uma cooperativa de 
projetos FER, o que, por sua vez, 
aumenta a aceitação social de novas 
instalações FER; considera, além disso, 
que a participação dos cidadãos na 
produção de energia os sensibiliza para a 
necessidade de um consumo de energia 
sustentável e eficiente e reforça o seu 
controlo sobre os preços da energia;

Or. en

Alteração 94
Claude Turmes
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
 N.º 13-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-C. Sublinha que a aceitação social da 
produção de energia a partir de fontes 
renováveis é não apenas importante para 
minimizar os atrasos no processo de 
autorização, mas também incentivará o 
investimento em projetos FER; considera 
que as cooperativas têm um papel 
importante a desempenhar na realização 
dos compromissos de 2020 por parte da 
União Europeia;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Recorda que não é fácil para as 
empresas cooperativas da indústria e 
serviços e, em especial, para as PME obter 
acesso a capital de risco e crédito nos 
mercados de capitais; sublinha também que 
as cooperativas não conseguem, regra 
geral, obter um montante considerável de 
capital dos seus membros;

14. Sublinha que as empresas cooperativas 
da indústria e serviços e, em especial, as 
PME não podem, por diferentes razões, 
incluindo a natureza da empresa, obter 
acesso a capital de risco e crédito nos 
mercados de capitais; sublinha também que 
as cooperativas não conseguem, regra 
geral, obter um montante considerável de 
capital dos seus membros e que, por essa 
razão, devem ser criados instrumentos 
financeiros ad hoc que permitam respeitar 
as suas formas de empreendedorismo;

Or. fr
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Alteração 96
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Recorda que não é fácil para as 
empresas cooperativas da indústria e 
serviços e, em especial, para as PME obter 
acesso a capital de risco e crédito nos 
mercados de capitais; sublinha também que 
as cooperativas não conseguem, regra 
geral, obter um montante considerável de
capital dos seus membros;

14. Recorda que não é fácil para as PME
cooperativas, tal como para as PME 
convencionais da indústria e serviços,
obter acesso a capital de risco e crédito nos 
mercados de capitais; sublinha também que 
as cooperativas de trabalhadores dos 
setores que requerem um recurso 
intensivo ao fator capital têm, regra geral, 
dificuldade em obter capital suficiente dos 
seus membros para a aquisição de uma 
empresa convencional; assinala que, 
frequentemente, as instituições 
financeiras não estão suficientemente 
familiarizadas com a forma como as 
cooperativas de trabalhadores funcionam, 
nem com os seus objetivos;

Or. nl

Alteração 97
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Recorda que não é fácil para as 
empresas cooperativas da indústria e 
serviços e, em especial, para as PME obter 
acesso a capital de risco e crédito nos 
mercados de capitais; sublinha também que 
as cooperativas não conseguem, regra 
geral, obter um montante considerável de 
capital dos seus membros;

14. Recorda que não é fácil para as 
empresas sociais e cooperativas da 
indústria e serviços e, em especial, para as 
PME obter acesso a capital de risco e 
crédito nos mercados de capitais; sublinha 
também que as cooperativas e as empresas 
sociais não conseguem, regra geral, obter 
um montante considerável de capital dos 
seus membros;

Or. it
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Alteração 98
Vicky Ford

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Recorda que não é fácil para as 
empresas cooperativas da indústria e 
serviços e, em especial, para as PME obter 
acesso a capital de risco e crédito nos 
mercados de capitais; sublinha também que 
as cooperativas não conseguem, regra 
geral, obter um montante considerável de 
capital dos seus membros;

14. Recorda as empresas cooperativas da 
indústria e serviços e, em especial, as PME 
se deparam com obstáculos para obter 
acesso a capital de risco e crédito nos 
mercados de capitais; sublinha também que 
as cooperativas não conseguem, regra 
geral, obter um montante considerável de 
capital dos seus membros;

Or. en

Alteração 99
Roberta Angelilli

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Recorda que a questão do acesso 
das cooperativas ao crédito se reveste de 
particular importância, dada a natureza 
específica da sua estrutura; exorta, por 
conseguinte, a Comissão, o Comité de 
Basileia e o Banco Europeu de 
Investimento a desenvolverem e 
utilizarem parâmetros qualitativos, 
inclusivamente para a concessão de 
crédito e financiamento, a fim de 
estabelecerem uma distinção entre o papel 
das cooperativas, incluindo as 
cooperativas sociais, e o de outros tipos de 
empresas; 

Or. it
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Alteração 100
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Considera necessário reforçar a 
capitalização das cooperativas mediante 
uma melhor utilização dos recursos que 
podem ser assegurados pela respetiva 
estrutura social; exorta a Comissão a 
promover medidas de apoio à 
capitalização, incluindo benefícios fiscais, 
mesmo que limitados no tempo, após a 
constituição ou a operação de aquisições, 
sem que sejam consideradas auxílios 
estatais;

Or. it

Alteração 101
Inês Cristina Zuber

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Alerta para a registada dificuldade 
das cooperativas obterem financiamentos 
junto do Banco Europeu de Investimento 
(BEI), aspeto que dificulta a 
sustentabilidade e mesmo a própria 
sobrevivência destas instituições; tendo 
em conta a importância do setor 
cooperativo, que justificou que 2012 
tenha sido declarado Ano Internacional 
das Cooperativas, recorda à Comissão a 
necessidade de flexibilizar e facilitar o 
acesso destas instituições a empréstimos 
do BEI, bem como a outros subsídios a 
fundo perdido que provenham de 
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programas da UE;

Or. pt

Alteração 102
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Considera que a Comissão e o BEI/FEI 
devem assegurar que as cooperativas têm
acesso a instrumentos financeiros à escala 
da UE (incluindo o plano de ação de 
financiamento das PME sugerido no Ato 
para o Mercado Único) e que devem fazer 
um esforço especial em conjunto com o 
setor bancário cooperativo para assegurar 
a respetiva viabilidade;

16. Considera que a Comissão e o BEI/FEI 
devem assegurar que as cooperativas e as 
empresas sociais tenham acesso a 
instrumentos financeiros à escala da UE 
(incluindo o plano de ação de 
financiamento das PME sugerido no Ato 
para o Mercado Único) e que devem fazer 
um esforço com os intermediários 
financeiros para assegurar a respetiva 
viabilidade;

Or. it

Alteração 103
Krišjānis Kariņš

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Considera que a Comissão e o BEI/FEI 
devem assegurar que as cooperativas têm 
acesso a instrumentos financeiros à escala 
da UE (incluindo o plano de ação de 
financiamento das PME sugerido no Ato 
para o Mercado Único) e que devem fazer 
um esforço especial em conjunto com o 
setor bancário cooperativo para assegurar a 
respetiva viabilidade;

16. Considera que a Comissão e o BEI/FEI 
devem assegurar que as cooperativas têm 
acesso a instrumentos financeiros à escala 
da UE (incluindo o plano de ação de 
financiamento das PME sugerido no Ato 
para o Mercado Único) e que devem fazer 
um esforço especial em conjunto com o 
setor bancário cooperativo para assegurar a 
respetiva viabilidade; salienta que essas 
ações podem melhorar o funcionamento 
do mercado único;
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Or. en

Alteração 104
Vicky Ford

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Considera que a Comissão e o BEI/FEI 
devem assegurar que as cooperativas têm 
acesso a instrumentos financeiros à escala 
da UE (incluindo o plano de ação de 
financiamento das PME sugerido no Ato 
para o Mercado Único) e que devem fazer 
um esforço especial em conjunto com o 
setor bancário cooperativo para assegurar a 
respetiva viabilidade;

16. Considera que a Comissão e o BEI/FEI 
devem assegurar que as cooperativas têm 
acesso a instrumentos financeiros à escala 
da UE (incluindo, se for caso disso, o 
plano de ação de financiamento das PME 
sugerido no Ato para o Mercado Único) e 
que devem fazer um esforço especial em 
conjunto com o setor bancário cooperativo 
para assegurar a respetiva viabilidade;

Or. en

Alteração 105
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Considera que as características 
específicas dos bancos cooperativos 
devem ser tidas em conta na regulação 
dos mercados financeiros e nas 
disposições de execução subsequentes; 

Or. en

Alteração 106
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella
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Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que os programas e os 
fundos criados ao abrigo do Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020 
devem ser instrumentos importantes de 
apoio às cooperativas; afirma que, na 
criação dos programas operacionais, deve 
conferir-se uma atenção especial à 
prestação de apoio ao desenvolvimento de 
empresas sustentáveis e à reestruturação 
responsável, incluindo medidas como a
transmissão de empresas aos trabalhadores, 
cooperativas sociais, desenvolvimento 
local e inovação social, através de 
subvenções globais e outros instrumentos 
financeiros;

17. Sublinha que os programas e os fundos 
criados ao abrigo do Quadro Financeiro 
Plurianual para 2014-2020 devem ser 
instrumentos importantes de apoio às 
cooperativas e, em geral, às empresas da 
economia social; afirma que, na criação 
dos programas operacionais, deve conferir-
se uma atenção especial à prestação de 
apoio ao desenvolvimento de empresas 
sustentáveis e à reestruturação responsável, 
incluindo medidas relativas, em particular, 
à transmissão de empresas aos 
trabalhadores, às cooperativas sociais e ao 
papel das empresas da economia social no 
desenvolvimento local e na inovação 
social, tecnológica e de técnicas de 
produção, através de subvenções globais e 
outros instrumentos financeiros, incluindo 
o Fundo de Ajustamento à Globalização;

Or. fr

Alteração 107
Ivo Belet

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que os programas e os 
fundos criados ao abrigo do Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020 
devem ser instrumentos importantes de 
apoio às cooperativas; afirma que, na 
criação dos programas operacionais, deve 
conferir-se uma atenção especial à 
prestação de apoio ao desenvolvimento de 
empresas sustentáveis e à reestruturação 
responsável, incluindo medidas como a 
transmissão de empresas aos trabalhadores, 

17. Considera que os programas e os 
fundos criados ao abrigo do Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020 
devem ser instrumentos importantes de 
apoio às cooperativas; afirma que, na 
criação dos programas operacionais, deve 
conferir-se uma atenção especial à 
facilitação da criação de novas 
cooperativas, à prestação de apoio ao 
desenvolvimento de empresas sustentáveis 
e à reestruturação responsável, incluindo 
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cooperativas sociais, desenvolvimento 
local e inovação social, através de 
subvenções globais e outros instrumentos 
financeiros;

medidas como a transmissão de empresas 
aos trabalhadores, cooperativas sociais, 
desenvolvimento local e inovação social, 
através de subvenções globais e outros 
instrumentos financeiros;

Or. nl

Alteração 108
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que os programas e os 
fundos criados ao abrigo do Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020 
devem ser instrumentos importantes de 
apoio às cooperativas; afirma que, na 
criação dos programas operacionais, deve 
conferir-se uma atenção especial à 
prestação de apoio ao desenvolvimento de 
empresas sustentáveis e à reestruturação 
responsável, incluindo medidas como a 
transmissão de empresas aos trabalhadores, 
cooperativas sociais, desenvolvimento 
local e inovação social, através de 
subvenções globais e outros instrumentos 
financeiros;

17. Considera que os programas e os 
fundos criados ao abrigo do Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020 
devem ser instrumentos importantes de 
apoio ao setor da economia social; afirma 
que, na criação dos programas 
operacionais, deve conferir-se uma atenção 
especial à prestação de apoio ao 
desenvolvimento de empresas sustentáveis 
e à reestruturação responsável, incluindo 
medidas como a transmissão de empresas 
aos trabalhadores, cooperativas e empresas 
sociais, desenvolvimento local e inovação 
social, através de subvenções globais e 
outros instrumentos financeiros;

Or. it

Alteração 109
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que os programas e os 
fundos criados ao abrigo do Quadro 

17. Considera que os programas e os 
fundos criados ao abrigo do Quadro 
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Financeiro Plurianual para 2014-2020 
devem ser instrumentos importantes de 
apoio às cooperativas; afirma que, na 
criação dos programas operacionais, deve 
conferir-se uma atenção especial à 
prestação de apoio ao desenvolvimento de 
empresas sustentáveis e à reestruturação 
responsável, incluindo medidas como a 
transmissão de empresas aos trabalhadores, 
cooperativas sociais, desenvolvimento 
local e inovação social, através de 
subvenções globais e outros instrumentos 
financeiros;

Financeiro Plurianual para 2014-2020 
devem ser instrumentos importantes de 
apoio às cooperativas; afirma que, na 
criação dos programas operacionais, deve 
conferir-se uma atenção especial à 
prestação de apoio ao desenvolvimento de 
empresas sustentáveis e à reestruturação 
responsável, incluindo medidas como a 
transmissão de empresas aos trabalhadores, 
cooperativas sociais, desenvolvimento 
local e inovação social, através de 
instrumentos financeiros;

Or. it

Alteração 110
Vicky Ford

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Considera que os programas e os 
fundos criados ao abrigo do Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020 
devem ser instrumentos importantes de 
apoio às cooperativas; afirma que, na 
criação dos programas operacionais, deve 
conferir-se uma atenção especial à 
prestação de apoio ao desenvolvimento de 
empresas sustentáveis e à reestruturação 
responsável, incluindo medidas como a 
transmissão de empresas aos trabalhadores, 
cooperativas sociais, desenvolvimento 
local e inovação social, através de 
subvenções globais e outros instrumentos 
financeiros;

17. Considera que os programas e os 
fundos criados ao abrigo do Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020 
podem ser instrumentos importantes de 
apoio às cooperativas; afirma que, na 
criação dos programas operacionais, deve 
conferir-se uma atenção especial à 
prestação de apoio ao desenvolvimento de 
empresas sustentáveis e à reestruturação 
responsável, incluindo medidas como a 
transmissão de empresas aos trabalhadores, 
cooperativas sociais, desenvolvimento 
local e inovação social, através de 
subvenções globais e outros instrumentos 
financeiros;

Or. en

Alteração 111
Roberta Angelilli
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Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Considera que, no âmbito da 
programação financeira europeia e 
nacional, se deve prestar especial atenção 
(ou reservar uma quota percentual) às 
cooperativas que têm por objetivo facilitar 
o acesso ao trabalho de pessoas 
desfavorecidas, tal como as define 
também o Regulamento (CE) n.º 
2204/2002, a fim de consolidar e 
desenvolver maiores e melhores níveis de 
proteção social;

Or. it

Alteração 112
Marc Tarabella

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Solicita à Comissão que, no âmbito 
do próximo exercício financeiro, apoie 
um projeto-piloto destinado a apoiar a 
transmissão de empresas em crise para os 
trabalhadores, para que estes possam 
prosseguir as suas atividades, e a criar 
novas cooperativas que revitalizem 
empresas em crise ou em situação de 
falência;

Or. fr

Alteração 113
Mario Pirillo
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Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Exorta a Comissão a desenvolver 
medidas de apoio ao emprego de jovens 
no setor das cooperativas;
exorta igualmente a Comissão a 
incentivar a difusão, nos 
Estados-Membros, do modelo cooperativo 
enquanto instrumento privilegiado para a 
criação de empregos;

Or. it

Alteração 114
Raffaele Baldassarre

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para facilitar o acesso por parte das
cooperativas ao conjunto dos serviços de 
apoio às empresas, por forma a ajudá-las a 
contribuir para o crescimento sustentável;

18. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para facilitar o acesso por parte das 
cooperativas ao conjunto dos serviços de 
apoio às empresas, por forma a ajudá-las a 
contribuir para o crescimento sustentável; 
exorta, neste contexto, os 
Estados-Membros a aplicarem medidas 
destinadas a facilitar o acesso das 
cooperativas ao crédito, em particular as 
cooperativas de artesãos e as redes de 
colaboração formadas por 
microempresas;

Or. it

Alteração 115
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella
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Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para facilitar o acesso por parte das 
cooperativas ao conjunto dos serviços de 
apoio às empresas, por forma a ajudá-las 
a contribuir para o crescimento 
sustentável;

18. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para facilitar o acesso das cooperativas e, 
em geral, das empresas da economia 
social, ao conjunto dos serviços de apoio 
às empresas;

Or. fr

Alteração 116
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para facilitar o acesso por parte das 
cooperativas ao conjunto dos serviços de 
apoio às empresas, por forma a ajudá-las a 
contribuir para o crescimento sustentável;

18. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
para facilitar o acesso por parte das 
cooperativas ao conjunto dos serviços de 
apoio às empresas, por forma a ajudá-las a 
contribuir para o desenvolvimento
sustentável das suas economias;

Or. en

Alteração 117
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem tomar medidas 

18. Considera igualmente que os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
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para facilitar o acesso por parte das 
cooperativas ao conjunto dos serviços de 
apoio às empresas, por forma a ajudá-las a 
contribuir para o crescimento sustentável;

para facilitar o acesso das cooperativas e 
das empresas sociais ao conjunto dos 
serviços de apoio às empresas, por forma a 
ajudá-las a contribuir para o crescimento 
sustentável;

Or. it

Alteração 118
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Considera que os Estados-Membros 
devem adotar as medidas necessárias para 
eliminar todos os obstáculos de índole 
legislativa, administrativa ou burocrática 
que impedem ou limitam o 
desenvolvimento das cooperativas; 

Or. ro

Alteração 119
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Considera que o acesso das 
pequenas sociedades cooperativas de 
crédito aos mercados deve ser facilitado 
em toda a Europa;

Or. en

Alteração 120
Jacky Henan
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Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Sublinha a necessidade de uma 
colaboração frutuosa entre o setor 
bancário e as cooperativas; considera que 
a Comissão deveria encorajar a criação 
de centros bancários públicos que 
ajudassem as cooperativas, 
nomeadamente através de empréstimos 
com taxas de juro reduzidas;

Or. fr

Alteração 121
Jacky Henan

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Considera que, dado que as 
cooperativas são entidades úteis mas 
frágeis, é importante dar ênfase ao papel 
de apoio das autoridades locais; considera 
que se deve solicitar às instituições 
europeias e aos Estados-Membros que 
dotem as autoridades locais dos recursos 
necessários para apoiar e acompanhar a 
criação e o desenvolvimento de 
cooperativas;

Or. fr

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

Proposta de resolução
N.º 19



AM\930616PT.doc 71/72 PE507.938v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

19. Ademais, considera que devem ser 
incentivadas as redes de colaboração inter-
PME, tais como as que já existem na UE 
sob a forma de cooperativa (cooperativas 
de artesãos, cooperativas de PME, 
cooperativas de atividade e emprego, entre 
outras), dado que essas redes reforçam 
consideravelmente a sustentabilidade das 
micro e pequenas empresas através de 
comercialização, aquisições e outros 
serviços partilhados e ajudam-nas a ser 
uma fonte de inovação;

19. Ademais, considera que devem ser 
incentivadas as redes de colaboração inter-
PME, tais como as que já existem na UE 
sob a forma de cooperativa (cooperativas 
de artesãos, cooperativas de PME, 
cooperativas de atividade e emprego, entre 
outras), dado que essas redes reforçam 
consideravelmente a criação e a
sustentabilidade das micro e pequenas
empresas através de comercialização, 
aquisições e outros serviços partilhados e 
ajudam-nas a ser uma fonte de inovação;

Or. fr

Alteração 123
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Considera que, para apoiar a 
criação de novas cooperativas, é 
necessário desenvolver serviços para 
cooperativas de novas empresas ("start-
ups"); considera, além disso, que convém 
promover o modelo cooperativo junto dos 
novos potenciais empresários (isto é, nos 
programas universitários) tanto a nível 
nacional como a nível europeu;

Or. en

Alteração 124
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

19-A. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que facilitem e 
promovam a criação de agrupamentos de 
cooperativas e empresas sociais para as 
ajudar a obter os recursos necessários ao 
desempenho de um papel de maior relevo 
na cadeia de produção e distribuição e 
para apoiar as economias de escala 
necessárias ao financiamento de 
atividades de investigação, 
desenvolvimento e inovação;

Or. it

Alteração 125
Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 19-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-B. Solicita à Comissão que defina e 
apoie políticas suscetíveis de manter e 
salvaguardar os empregos já existentes, 
juntamente com políticas orientadas para 
a criação de novos empregos;

Or. it


