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Amendamentul 1
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Titlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 referitoare la contribuția cooperativelor la 
depășirea crizei

referitoare la contribuția cooperativelor și a 
întreprinderilor sociale la depășirea crizei

Or. it

Amendamentul 2
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE), în special 
articolul  3 alineatul (3),

Or. nl

Amendamentul 3
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. remarcă faptul că mișcarea 
cooperatistă este un proiect în care 
inegalitățile sunt diminuate și care 
sprijină integrarea în societate a 
organizațiilor create, oferind astfel 
publicului o alternativă democratică 
pentru crearea de locuri de muncă, 
stabilizând populațiile împotriva 
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deșertificării sociale și economice, 
promovând un comerț echitabil și durabil, 
educând și formând comunitățile și 
încurajând implicarea acestora în 
activitățile cooperativei; subliniază că, în 
societatea capitalistă actuală, doar 
mișcarea cooperatistă nu va soluționa 
toate problemele sociale și economice;

Or. pt

Amendamentul 4
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție 
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. observă că, în UE, există aproximativ 
160 000 de întreprinderi cooperative 
deținute de 123 de milioane de membri și 
care asigură locuri de muncă pentru 
5,4 milioane persoane – inclusiv 
aproximativ 50 000 de întreprinderi 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor care asigură locuri de muncă 
pentru 1,4 milioane persoane – iar 
cooperativele contribuie în medie la 
aproximativ 5 % din PIB-ul statelor 
membre; observă că, în ultimii ani, câteva 
sute de întreprinderi cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor au fost 
înființate ca urmare a restructurării 
întreprinderilor aflate în criză sau fără 
succesori, salvând și restructurând astfel 
activitățile și locurile de muncă din 
domeniul economiei locale; constată că 
grupurile cooperative din industrie și din 
sectorul serviciilor au avut un impact-cheie 
asupra dezvoltării regionale în unele dintre 
cele mai industrializate regiuni din UE; ia 
act de faptul că unele cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor 
specializate în integrarea pe piața muncii 
asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 

1. observă că, în UE, există aproximativ 
160 000 de întreprinderi cooperative 
deținute de 123 de milioane de membri și 
care asigură locuri de muncă pentru 
5,4 milioane persoane – inclusiv 
aproximativ 50 000 de întreprinderi 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor care asigură locuri de muncă 
pentru 1,4 milioane persoane – iar 
cooperativele contribuie în medie la 
aproximativ 5 % din PIB-ul statelor 
membre; observă că, în ultimii ani, câteva 
sute de întreprinderi cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor au fost 
înființate ca urmare a restructurării 
întreprinderilor aflate în criză sau fără 
succesori, salvând și restructurând astfel 
activitățile și locurile de muncă din 
domeniul economiei locale; constată că 
grupurile cooperative din industrie și din 
sectorul serviciilor au avut un impact-cheie 
asupra dezvoltării regionale în unele dintre 
cele mai industrializate regiuni din UE; ia 
act de faptul că unele cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor 
specializate în integrarea pe piața muncii 
asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 
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persoane cu handicap și defavorizate; 
observă că cooperativele joacă, prin 
urmare, un rol foarte important în UE pe 
plan economic, social și pe planul ocupării 
forței de muncă,

persoane cu handicap și defavorizate; 
observă că modelul cooperativelor a luat o 
mare amploare în sectoarele 
neconvenționale, precum cel al serviciilor 
sociale, sanitare, digitale și de sprijinire a 
întreprinderilor și a serviciilor de interes 
general, furnizate anterior de sectorul 
public (de exemplu, producția de energie 
electrică din surse regenerabile), devenind 
chiar un model pentru lucrătorii 
autonomi și pentru lumea profesiunilor 
liberale; observă că cooperativele joacă, 
prin urmare, un rol foarte important în UE 
pe plan economic, social și pe planul 
ocupării forței de muncă, pe lângă rolul de 
promovare a inovării sociale, temă de 
mare importanță atât în cadrul Strategiei 
Europa 2020, cât și în cadrul programului 
Orizont 2020;

Or. it

Amendamentul 5
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. observă că, în UE, există aproximativ 
160 000 de întreprinderi cooperative 
deținute de 123 de milioane de membri și 
care asigură locuri de muncă pentru 
5,4 milioane persoane – inclusiv 
aproximativ 50 000 de întreprinderi 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor care asigură locuri de muncă 
pentru 1,4 milioane persoane – iar 
cooperativele contribuie în medie la 
aproximativ 5 % din PIB-ul statelor 
membre; observă că, în ultimii ani, câteva 
sute de întreprinderi cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor au fost 
înființate ca urmare a restructurării 

1. observă că, în UE, există aproximativ 
160 000 de întreprinderi cooperative 
deținute de 123 de milioane de membri și 
care asigură locuri de muncă pentru 
5,4 milioane persoane – inclusiv 
aproximativ 50 000 de întreprinderi 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor care asigură locuri de muncă 
pentru 1,4 milioane persoane – iar 
cooperativele contribuie în medie la 
aproximativ 5 % din PIB-ul statelor 
membre; observă că, în ultimii ani, câteva 
sute de întreprinderi cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor au fost 
înființate ca urmare a restructurării 
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întreprinderilor aflate în criză sau fără 
succesori, salvând și restructurând astfel 
activitățile și locurile de muncă din 
domeniul economiei locale; constată că 
grupurile cooperative din industrie și din 
sectorul serviciilor au avut un impact-cheie 
asupra dezvoltării regionale în unele dintre 
cele mai industrializate regiuni din UE; ia 
act de faptul că unele cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor 
specializate în integrarea pe piața muncii 
asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 
persoane cu handicap și defavorizate; 
observă că cooperativele joacă, prin 
urmare, un rol foarte important în UE pe 
plan economic, social și pe planul ocupării 
forței de muncă,

întreprinderilor aflate în criză sau fără 
succesori, salvând și restructurând astfel 
activitățile și locurile de muncă din 
domeniul economiei locale; constată că 
grupurile cooperative din industrie și din 
sectorul serviciilor au avut un impact-cheie 
asupra dezvoltării regionale în unele dintre 
cele mai industrializate regiuni din UE; ia 
act de faptul că unele cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor 
specializate în integrarea pe piața muncii 
asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 
persoane cu handicap și defavorizate;
constată că, în ultimele decenii, peste 
1 000 de cooperative în domeniul energiei 
din surse regenerabile (REScoops) au fost 
create de cetățeni care își asumă 
răspunderea și investesc în producția, 
distribuția și aprovizionarea cu energie 
durabilă; observă că cooperativele joacă, 
prin urmare, un rol foarte important în UE 
pe planul dezvoltării economice, sociale, 
sustenabile și pe planul ocupării forței de 
muncă,

Or. en

Amendamentul 6
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. observă că, în UE, există aproximativ 
160 000 de întreprinderi cooperative 
deținute de 123 de milioane de membri și 
care asigură locuri de muncă pentru 
5,4 milioane persoane – inclusiv 
aproximativ 50 000 de întreprinderi 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor care asigură locuri de muncă 
pentru 1,4 milioane persoane – iar 
cooperativele contribuie în medie la 
aproximativ 5 % din PIB-ul statelor 

1. observă că, în UE, există aproximativ 
160 000 de întreprinderi cooperative 
deținute de 123 de milioane de membri și 
care asigură locuri de muncă pentru 
5,4 milioane persoane – inclusiv 
aproximativ 50 000 de întreprinderi 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor care asigură locuri de muncă 
pentru 1,4 milioane persoane – iar 
cooperativele contribuie în medie la 
aproximativ 5 % din PIB-ul statelor 
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membre; observă că, în ultimii ani, câteva 
sute de întreprinderi cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor au fost 
înființate ca urmare a restructurării 
întreprinderilor aflate în criză sau fără 
succesori, salvând și restructurând astfel 
activitățile și locurile de muncă din 
domeniul economiei locale; constată că 
grupurile cooperative din industrie și din 
sectorul serviciilor au avut un impact-cheie 
asupra dezvoltării regionale în unele dintre 
cele mai industrializate regiuni din UE; ia 
act de faptul că unele cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor 
specializate în integrarea pe piața muncii 
asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 
persoane cu handicap și defavorizate; 
observă că cooperativele joacă, prin 
urmare, un rol foarte important în UE pe 
plan economic, social și pe planul 
ocupării forței de muncă,

membre; observă că, în ultimii ani, câteva 
sute de întreprinderi cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor au fost 
înființate ca urmare a restructurării 
întreprinderilor aflate în criză sau fără 
succesori, salvând și restructurând astfel 
activitățile și locurile de muncă din 
domeniul economiei locale; constată că 
grupurile cooperative din industrie și din 
sectorul serviciilor au avut un impact-cheie 
asupra dezvoltării regionale în unele dintre 
cele mai industrializate regiuni din UE; ia 
act de faptul că unele cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor 
specializate în integrarea pe piața muncii 
asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 
persoane cu handicap și defavorizate; 
observă că cooperativele pun la dispoziție 
fonduri pentru a servi scopurilor 
dezvoltării durabile economice și sociale a 
comunităților regionale și locale și, astfel, 
pun în practică principiile economiei 
pieței sociale în întreaga UE în mod 
virtual;

Or. nl

Amendamentul 7
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. observă că, în UE, există aproximativ 
160 000 de întreprinderi cooperative 
deținute de 123 de milioane de membri și 
care asigură locuri de muncă pentru 
5,4 milioane persoane – inclusiv 
aproximativ 50 000 de întreprinderi 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor care asigură locuri de muncă 
pentru 1,4 milioane persoane – iar 
cooperativele contribuie în medie la 
aproximativ 5 % din PIB-ul statelor 

1. observă că, în UE, întreprinderile 
sociale capătă din ce în ce mai multă 
importanță, iar între acestea există 
aproximativ 160 000 de întreprinderi 
cooperative deținute de 123 de milioane de 
membri și care asigură locuri de muncă 
pentru 5,4 milioane persoane – inclusiv 
aproximativ 50 000 de întreprinderi 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor care asigură locuri de muncă 
pentru 1,4 milioane persoane – iar 
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membre; observă că, în ultimii ani, câteva 
sute de întreprinderi cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor au fost 
înființate ca urmare a restructurării 
întreprinderilor aflate în criză sau fără 
succesori, salvând și restructurând astfel 
activitățile și locurile de muncă din 
domeniul economiei locale; constată că 
grupurile cooperative din industrie și din 
sectorul serviciilor au avut un impact-cheie 
asupra dezvoltării regionale în unele dintre 
cele mai industrializate regiuni din UE; ia 
act de faptul că unele cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor 
specializate în integrarea pe piața muncii 
asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 
persoane cu handicap și defavorizate; 
observă că cooperativele joacă, prin 
urmare, un rol foarte important în UE pe 
plan economic, social și pe planul ocupării 
forței de muncă,

cooperativele contribuie în medie la 
aproximativ 5 % din PIB-ul statelor 
membre; observă că, în ultimii ani, câteva 
sute de întreprinderi cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor au fost 
înființate ca urmare a restructurării 
întreprinderilor aflate în criză sau fără 
succesori, salvând și restructurând astfel 
activitățile și locurile de muncă din 
domeniul economiei locale; constată că 
grupurile cooperative din industrie și din 
sectorul serviciilor au avut un impact-cheie 
asupra dezvoltării regionale în unele dintre 
cele mai industrializate regiuni din UE; ia 
act de faptul că unele cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor 
specializate în integrarea pe piața muncii 
asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 
persoane cu handicap și defavorizate; 
observă că cooperativele joacă, prin 
urmare, un rol foarte important în UE pe 
plan economic, social și pe planul ocupării 
forței de muncă;

Or. it

Amendamentul 8
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. observă că, în UE, există aproximativ 
160 000 de întreprinderi cooperative 
deținute de 123 de milioane de membri și 
care asigură locuri de muncă pentru 
5,4 milioane persoane – inclusiv 
aproximativ 50 000 de întreprinderi 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor care asigură locuri de muncă 
pentru 1,4 milioane persoane – iar 
cooperativele contribuie în medie la 
aproximativ 5 % din PIB-ul statelor 
membre; observă că, în ultimii ani, câteva 

1. observă că, în UE, există aproximativ 
160 000 de întreprinderi cooperative 
deținute de 123 de milioane de membri și 
care asigură locuri de muncă pentru 
5,4 milioane persoane – inclusiv 
aproximativ 50 000 de întreprinderi 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor care asigură locuri de muncă 
pentru 1,4 milioane persoane – iar 
cooperativele contribuie în medie la 
aproximativ 5 % din PIB-ul statelor 
membre; observă că, în ultimii ani, câteva 



AM\930616RO.doc 9/72 PE507.938v01-00

RO

sute de întreprinderi cooperative din
industrie și din sectorul serviciilor au fost 
înființate ca urmare a restructurării 
întreprinderilor aflate în criză sau fără 
succesori, salvând și restructurând astfel 
activitățile și locurile de muncă din 
domeniul economiei locale; constată că 
grupurile cooperative din industrie și din 
sectorul serviciilor au avut un impact-cheie 
asupra dezvoltării regionale în unele dintre 
cele mai industrializate regiuni din UE; ia 
act de faptul că unele cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor
specializate în integrarea pe piața muncii 
asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 
persoane cu handicap și defavorizate; 
observă că cooperativele joacă, prin 
urmare, un rol foarte important în UE pe 
plan economic, social și pe planul ocupării 
forței de muncă,

sute de întreprinderi cooperative din 
industrie și din sectorul serviciilor au fost 
înființate ca urmare a restructurării 
întreprinderilor aflate în criză sau fără 
succesori, salvând și restructurând astfel 
activitățile și locurile de muncă din 
domeniul economiei locale; constată că 
grupurile cooperative din industrie și din 
sectorul serviciilor au avut un impact-cheie 
asupra dezvoltării regionale în unele dintre 
cele mai industrializate regiuni din UE; ia 
act de faptul că „cooperativele sociale”
specializate în integrarea pe piața muncii 
asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 
persoane cu handicap și defavorizate din 
sectorul industrial și al serviciilor; observă 
că cooperativele joacă, prin urmare, un rol 
foarte important în UE pe plan economic, 
social și pe planul ocupării forței de 
muncă,

Or. da

Amendamentul 9
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. insistă asupra faptului că modelul de 
întreprindere cooperativă contribuie la o 
adevărată pluralitate economică, este un 
element indispensabil al „economiei 
sociale de piață” și respectă în totalitate 
valorile Tratatului UE și obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

Or. it

Amendamentul 10
Ivo Belet
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că cooperativele s-au 
dovedit a fi mult mai rezistente pe timp de 
criză decât numeroase întreprinderi 
convenționale și observă că există dovezi 
considerabile privind această rezistență, în 
special în ceea ce privește băncile 
cooperatiste și cooperativele din industrie 
și din sectorul serviciilor (cooperativele de 
lucrători, cooperativele sociale și 
cooperativele formate de IMM-uri);

2. subliniază faptul că numeroase 
cooperative s-au dovedit a fi rezistente pe 
timp de criză și observă că există dovezi 
considerabile privind această rezistență, în 
special în ceea ce privește băncile 
cooperatiste și cooperativele din industrie 
și din sectorul serviciilor (cooperativele de 
lucrători, cooperativele sociale și 
cooperativele formate de IMM-uri);

Or. nl

Amendamentul 11
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție 
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că cooperativele s-au 
dovedit a fi mult mai rezistente pe timp de 
criză decât numeroase întreprinderi 
convenționale și observă că există dovezi 
considerabile privind această rezistență, în 
special în ceea ce privește băncile 
cooperatiste și cooperativele din industrie 
și din sectorul serviciilor (cooperativele de 
lucrători, cooperativele sociale și 
cooperativele formate de IMM-uri);

2. subliniază faptul că cooperativele s-au 
dovedit a fi mult mai rezistente pe timp de 
criză decât numeroase întreprinderi 
convenționale, fiind deschis inclusiv 
noilor sectoare, atât în ceea ce privește 
rata de ocupare, cât și rata de pierdere a 
întreprinderilor și observă că există dovezi 
considerabile privind această rezistență, în 
special în ceea ce privește băncile 
cooperatiste și cooperativele din industrie 
și din sectorul serviciilor (cooperativele de 
lucrători, cooperativele sociale și 
cooperativele formate de IMM-uri); 
observă, de asemenea, importanța în 
creștere a „cooperativelor comunitare” 
care permit, în special în zonele 
îndepărtate și dezavantajate, participarea 
directă a cetățenilor pentru a răspunde 
diverselor nevoi, cum ar fi, de exemplu, 
serviciile sociale și sanitare, serviciile 
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școlare, serviciile comerciale, 
comunicațiile etc.;

Or. it

Amendamentul 12
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că cooperativele s-au 
dovedit a fi mult mai rezistente pe timp de 
criză decât numeroase întreprinderi 
convenționale și observă că există dovezi 
considerabile privind această rezistență, în 
special în ceea ce privește băncile 
cooperatiste și cooperativele din industrie 
și din sectorul serviciilor (cooperativele de 
lucrători, cooperativele sociale și 
cooperativele formate de IMM-uri);

2. subliniază faptul că cooperativele și 
întreprinderile sociale s-au dovedit a fi 
mult mai rezistente pe timp de criză decât 
numeroase întreprinderi convenționale în 
ceea ce privește rata de ocupare și rata de 
închidere a întreprinderilor și observă că 
există dovezi considerabile privind această 
rezistență, în special în ceea ce privește 
băncile cooperatiste și cooperativele din 
industrie și din sectorul serviciilor 
(cooperativele de lucrători, cooperativele 
sociale și cooperativele formate de IMM-
uri), datorită unei mari capacități de a se 
adapta la schimbări și de a menține 
activitățile economice atunci când acestea 
se află în pericol, continuându-și în 
același timp propria misiune;

Or. it

Amendamentul 13
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție 
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că cooperativele s-au 
dovedit a fi mult mai rezistente pe timp de 
criză decât numeroase întreprinderi 

2. subliniază faptul că cooperativele s-au 
dovedit a fi mult mai rezistente pe timp de 
criză decât numeroase întreprinderi 
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convenționale și observă că există dovezi 
considerabile privind această rezistență, în 
special în ceea ce privește băncile 
cooperatiste și cooperativele din industrie 
și din sectorul serviciilor (cooperativele de 
lucrători, cooperativele sociale și 
cooperativele formate de IMM-uri);

convenționale și observă că există dovezi 
considerabile privind această rezistență, în 
special în ceea ce privește băncile 
cooperatiste și cooperativele din industrie 
și din sectorul serviciilor (cooperativele de 
lucrători, cooperativele sociale și 
cooperativele formate de IMM-uri); în 
acest sens, subliniază rolul strategic al 
cooperativelor formate de IMM-uri, care 
pot permite soluționarea problemelor 
colective și dezvoltarea unor importante 
economii de scară;

Or. it

Amendamentul 14
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază faptul că cooperativele s-au 
dovedit a fi mult mai rezistente pe timp de 
criză decât numeroase întreprinderi 
convenționale și observă că există dovezi 
considerabile privind această rezistență, în 
special în ceea ce privește băncile 
cooperatiste și cooperativele din industrie 
și din sectorul serviciilor (cooperativele de 
lucrători, cooperativele sociale și 
cooperativele formate de IMM-uri);

2. subliniază faptul că cooperativele s-au 
dovedit a fi mult mai rezistente pe timp de 
criză decât numeroase întreprinderi 
convenționale și observă că există dovezi 
considerabile privind această rezistență, în 
special în ceea ce privește băncile 
cooperatiste și cooperativele din industrie 
și din sectorul serviciilor (cooperativele de 
lucrători, cooperativele sociale și 
cooperativele formate de IMM-uri), în 
special în domeniul producției de energie 
din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 15
Judith A. Merkies
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată că cooperativele pot să aibă, 
de asemenea, un rol vital în tranziția către 
o energie din surse regenerabile și în 
combaterea sărăciei energetice; prin 
împuternicirea comunităților locale să își 
genereze propria energie, lansarea de 
tehnologii la scară mică și mare pentru 
surse regenerabile poate fi accelerată; 
aceste tehnologii conduc la o utilizare mai 
eficientă a energiei și responsabilizează 
cetățenii să dobândească un control mai 
mare asupra prețurilor lor la energie;

Or. en

Amendamentul 16
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că, în perioade de recesiune, 
cooperativele pot promova în mod eficace 
antreprenoriatul la scară 
microeconomică, întrucât acestea permit 
micilor antreprenori, deseori grupuri de 
cetățeni, să își asume responsabilități 
antreprenoriale; în această privință, 
sprijină dezvoltarea unor cooperative în 
sectorul social și cel al bunăstării, care 
permit garantarea unei mai mari 
participări sociale la grupurile 
vulnerabile;

Or. it
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Amendamentul 17
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că această rezistență mai mare 
se datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe 
proprietatea comună și pe controlul 
democratic al membrilor lor, iar acest 
lucru se datorează, de asemenea, metodei 
lor caracteristice de acumulare de capital; 
este de părere că acest model contribuie la 
asigurarea adoptării de către cooperative a 
unei abordări pe termen lung și le 
ancorează în economia locală, asigurând 
participarea lor la dezvoltarea locală 
durabilă, precum și faptul că activitatea lor 
nu este delocalizată, chiar și atunci când 
operează la nivel internațional;

3. consideră că această rezistență mai mare 
se datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe 
proprietatea comună și pe controlul 
democratic al membrilor lor, pe
participarea economică a asociaților lor, 
pe autonomia și independența acestora, 
pe educarea, formarea și informațiile 
furnizate membrilor cooperativei, pe 
cooperarea în rândul cooperativelor și pe 
angajamentul acestora față de 
comunitate; subliniază că rezistența se 
datorează, de asemenea metodei lor 
caracteristice de acumulare de capital, cu 
obiective de îmbunătățire a operării și a 
activității lor; este de părere că acest model 
contribuie la asigurarea adoptării de către 
cooperative a unei abordări pe termen lung 
și le ancorează în economia locală, 
asigurând participarea lor la dezvoltarea 
locală durabilă, precum și faptul că 
activitatea lor nu este delocalizată, chiar și 
atunci când operează la nivel internațional;

Or. pt

Amendamentul 18
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că această rezistență mai mare
se datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe 
proprietatea comună și pe controlul 

3. consideră că această rezistență se 
datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe 
proprietatea comună și pe controlul 
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democratic al membrilor lor, iar acest lucru 
se datorează, de asemenea, metodei lor 
caracteristice de acumulare de capital; este 
de părere că acest model contribuie la 
asigurarea adoptării de către cooperative a 
unei abordări pe termen lung și le 
ancorează în economia locală, asigurând 
participarea lor la dezvoltarea locală 
durabilă, precum și faptul că activitatea 
lor nu este delocalizată, chiar și atunci 
când operează la nivel internațional;

democratic al membrilor lor, iar acest lucru 
se datorează, de asemenea, metodei lor 
caracteristice de acumulare de capital, care 
este mai puțin dependentă de dezvoltarea 
piețelor financiare; este de părere că acest 
model contribuie la asigurarea posibilității 
de a adopta de către cooperative o 
abordare pe termen lung și le ancorează în 
economia locală, asigurând participarea lor 
la dezvoltarea locală durabilă, chiar și 
atunci când își delocalizează o parte 
dintre operațiuni sub presiunea 
concurenței internaționale;

Or. nl

Amendamentul 19
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că această rezistență mai mare 
se datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe 
proprietatea comună și pe controlul 
democratic al membrilor lor, iar acest lucru 
se datorează, de asemenea, metodei lor 
caracteristice de acumulare de capital; 
este de părere că acest model contribuie la 
asigurarea adoptării de către cooperative a 
unei abordări pe termen lung și le 
ancorează în economia locală, asigurând 
participarea lor la dezvoltarea locală 
durabilă, precum și faptul că activitatea lor 
nu este delocalizată, chiar și atunci când 
operează la nivel internațional;

3. consideră că această rezistență mai mare 
se datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe 
proprietatea comună și pe controlul 
democratic al membrilor lor, iar acest lucru 
se datorează, de asemenea, principiilor de 
reinvestire a surplusurilor în dezvoltarea 
întreprinderilor, reducând astfel în mod 
considerabil gradul de îndatorare a 
cooperativelor; este de părere că aceste 
principii contribuie la asigurarea adoptării 
de către cooperative a unei abordări pe 
termen lung și le ancorează în economia 
locală, aducându-și aportul la dezvoltarea 
locală durabilă, precum și faptul că 
activitatea lor nu este delocalizată, chiar și 
atunci când operează la nivel internațional;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că această rezistență mai mare 
se datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe 
proprietatea comună și pe controlul 
democratic al membrilor lor, iar acest lucru 
se datorează, de asemenea, metodei lor 
caracteristice de acumulare de capital; este 
de părere că acest model contribuie la 
asigurarea adoptării de către cooperative a 
unei abordări pe termen lung și le 
ancorează în economia locală, asigurând 
participarea lor la dezvoltarea locală 
durabilă, precum și faptul că activitatea lor 
nu este delocalizată, chiar și atunci când 
operează la nivel internațional;

3. consideră că această rezistență mai mare 
se datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe 
proprietatea comună, pe luarea unei 
decizii privind strategiile întreprinderii și 
pe controlul democratic al membrilor lor, 
iar acest lucru se datorează, de asemenea, 
metodei lor caracteristice de acumulare de 
capital, care are legătură cu alocarea 
surplusurilor rezervei din care cel puțin o 
parte nu poate fi partajată și cu 
îndeplinirea obiectivelor entității; este de 
părere că acest model contribuie la 
asigurarea adoptării de către cooperative a 
unei abordări pe termen lung și le 
ancorează în economia locală, asigurând 
participarea lor la dezvoltarea locală 
durabilă, precum și faptul că activitatea lor 
nu este delocalizată, chiar și atunci când 
operează la nivel internațional;

Or. fr

Amendamentul 21
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că această rezistență mai mare 
se datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe 
proprietatea comună și pe controlul 
democratic al membrilor lor, iar acest lucru 
se datorează, de asemenea, metodei lor 

3. consideră că această rezistență mai mare 
se datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe 
proprietatea comună și pe participarea și
controlul democratic al membrilor lor, iar 
acest lucru se datorează, de asemenea, 
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caracteristice de acumulare de capital; este 
de părere că acest model contribuie la 
asigurarea adoptării de către cooperative a 
unei abordări pe termen lung și le 
ancorează în economia locală, asigurând 
participarea lor la dezvoltarea locală 
durabilă, precum și faptul că activitatea lor 
nu este delocalizată, chiar și atunci când 
operează la nivel internațional;

metodei lor caracteristice de acumulare de 
capital, în special regimului lor distinctiv 
de rezerve indivizibile; este de părere că 
acest model contribuie la asigurarea 
adoptării de către cooperative a unei 
abordări pe termen lung peste generații și 
le ancorează în economia locală, asigurând 
participarea lor la dezvoltarea locală 
durabilă, precum și faptul că activitatea lor 
nu este delocalizată, chiar și atunci când 
operează la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 22
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că această rezistență mai mare 
se datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe 
proprietatea comună și pe controlul 
democratic al membrilor lor, iar acest lucru 
se datorează, de asemenea, metodei lor 
caracteristice de acumulare de capital; este 
de părere că acest model contribuie la 
asigurarea adoptării de către cooperative a 
unei abordări pe termen lung și le 
ancorează în economia locală, asigurând 
participarea lor la dezvoltarea locală 
durabilă, precum și faptul că activitatea lor 
nu este delocalizată, chiar și atunci când 
operează la nivel internațional;

3. consideră că această rezistență mai mare 
se datorează în mare parte modelelor de 
guvernanță și participativ al 
cooperativelor, bazat pe proprietatea 
comună și pe controlul democratic al 
membrilor lor, iar acest lucru se datorează, 
de asemenea, metodei lor caracteristice de 
acumulare de capital; este de părere că 
acest model contribuie la asigurarea 
adoptării de către cooperative a unei 
abordări pe termen lung și le ancorează în 
economia locală, asigurând participarea lor 
la dezvoltarea locală durabilă, precum și 
faptul că activitatea lor nu este 
delocalizată, chiar și atunci când operează 
la nivel internațional;

Or. it

Amendamentul 23
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluție 
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată că întreprinderile cooperative 
sunt în măsură să răspundă nevoilor 
existente și noi în mod eficace și eficient, 
în sectoare precum gestionarea resurselor 
culturale și a creativității, sustenabilitatea 
mediului privind noi stiluri de viață și 
metode de consum; evidențiază că 
cooperativele au pus în aplicare inclusiv 
valori precum protecția legalității: un 
exemplu este Italia căreia îi este 
încredințată gestionarea bunurilor 
confiscate mafiei;

Or. it

Amendamentul 24
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. consideră că cooperativele trebuie să 
fie pe deplin incluse în obiectivele 
urmărite de politica industrială a UE și în 
acțiunile întreprinse în cadrul acesteia din 
urmă, având în vedere inclusiv 
contribuția lor fundamentală la 
restructurările industriale, un capitol 
esențial în noua politică industrială 
europeană;

Or. it

Amendamentul 25
Antonio Cancian
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Propunere de rezoluție 
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. observă, de asemenea, că cooperativele 
au o lungă tradiție de cooperare între ele și 
că acest lucru le permite să beneficieze de 
economiile de scară și să facă schimb de 
experiență și de cele mai bune practici, 
precum și să transfere resurse umane și 
financiare, după caz; susține că această 
flexibilitate inerentă permite cooperativelor 
să reziste chiar și în cele mai dificile 
vremuri;

4. observă, de asemenea, că întreprinderile 
sociale, în special cooperativele, au o 
lungă tradiție de cooperare între ele și că 
acest lucru le permite să beneficieze de 
economiile de scară și să facă schimb de 
experiență și de cele mai bune practici, 
precum și să transfere resurse umane și 
financiare, după caz; susține că această 
flexibilitate inerentă permite cooperativelor 
să reziste chiar și în cele mai dificile 
vremuri;

Or. it

Amendamentul 26
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. observă, de asemenea, că cooperativele 
au o lungă tradiție de cooperare între ele 
și că acest lucru le permite să beneficieze
de economiile de scară și să facă schimb de 
experiență și de cele mai bune practici, 
precum și să transfere resurse umane și 
financiare, după caz; susține că această 
flexibilitate inerentă permite cooperativelor 
să reziste chiar și în cele mai dificile 
vremuri;

4. observă, de asemenea, că, prin 
cooperare, cooperativele pot beneficia de 
economiile de scară și să facă schimb de 
experiență și de cele mai bune practici, 
precum și să transfere resurse umane și 
financiare, după caz; susține că această 
flexibilitate inerentă permite cooperativelor 
să reziste chiar și în cele mai dificile 
vremuri;

Or. nl

Amendamentul 27
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. observă, de asemenea, că cooperativele 
au o lungă tradiție de cooperare între ele și 
că acest lucru le permite să beneficieze de 
economiile de scară și să facă schimb de 
experiență și de cele mai bune practici, 
precum și să transfere resurse umane și 
financiare, după caz; susține că această 
flexibilitate inerentă permite cooperativelor 
să reziste chiar și în cele mai dificile 
vremuri;

4. observă, de asemenea, că cooperativele 
au o lungă tradiție de cooperare între ele și 
că acest lucru le permite să beneficieze de 
economiile de scară și să facă schimb de 
experiență și de cele mai bune practici, 
precum și să partajeze sau să transfere 
resurse umane și financiare, după caz; 
susține că această flexibilitate inerentă 
permite cooperativelor să reziste chiar și în 
cele mai dificile vremuri;

Or. fr

Amendamentul 28
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. observă că în diverse state membre, 
există multe bune practici care 
demonstrează rezultatele optime obținute 
de întreprinderile cooperative în ceea ce 
privește creșterea, ocuparea forței de 
muncă, rata de supraviețuire și 
deschiderea unor noi întreprinderi cum ar 
fi, de exemplu, sistemul de „plată unică” 
(pago unico) din Spania, legea Marcora 
în Italia, care permit finanțarea înființării 
de noi cooperative prin intermediul 
ajutoarelor de șomaj, „cooperativele de 
ocupare a forței de muncă” înființate în 
Franța, Elveția, și Belgia, iar grupul 
spaniol Mondragon este cel mai bun 
exemplu din lume în care cooperativele 
individuale se pot organiza în mod 
voluntar în grupuri mari antreprenoriale 
care acoperă sectoare precum industria, 
agricultura, distribuția, finanțele, R&D și 
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învățământul superior; invită Comisia să 
examineze în mod aprofundat astfel de 
bune practici și să evalueze oportunitatea 
de a le include în definirea politicilor 
europene în favoarea întreprinderilor;

Or. it

Amendamentul 29
Mario Pirillo

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră fundamentală contribuția 
cooperativelor la economia europeană și 
la stabilitatea locurilor de muncă, în 
special în contextul crizei;

solicită Comisiei să reevalueze rolul SCE, 
încurajând crearea de noi cooperative la 
scară europeană, favorizând gruparea 
unor cooperative naționale din diverse 
state membre;

Or. it

Amendamentul 30
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. observă că societatea cooperativă, 
modelată după încrederea britanică, poate 
fi, de asemenea, un model eficient pentru 
buna guvernanță a organizațiilor sportive 
profesionale sau semiprofesionale, care 
facilitează în același timp implicarea 
strânsă a părților interesate principale –
suporterii – în gestionarea unui club 
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(profesionist sau nu);

Or. nl

Amendamentul 31
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a dezvolta, 
printre altele, modelul de cooperativă de 
afaceri și de ocupare a forței de muncă, o 
întreprindere care se construiește 
progresiv pentru a răspunde nevoilor 
antreprenorilor săi și care evoluează 
odată cu dezvoltarea activităților lor;

Or. fr

Amendamentul 32
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. în plus, menționează că dezvoltarea de 
cooperative în sectoare precum producția 
de energie din surse regenerabile și 
servicii sociale s-a dovedit a fi capabilă să 
răspundă la necesități noi și să stimuleze 
crearea de locuri de muncă mai bine 
decât alte modele;

Or. en
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Amendamentul 33
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. menționează, totuși, că cooperativele 
nu sunt imune la eșec;

Or. en

Amendamentul 34
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. observă că, în diverse state membre, 
apare o diversitate de situații legate de 
diferențe juridice și conceptuale; solicită, 
prin urmare, Comisiei Europene să 
efectueze o verificare a legislațiilor 
existente, cu scopul de a căuta liniile 
comune care permit o armonizare, 
conform principiului subsidiarității, a 
elementelor-cheie în vederea eliminării 
obstacolelor din calea dezvoltării 
cooperativelor;

Or. it

Amendamentul 35
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază că angajații generează un 
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risc financiar semnificativ la înființarea 
unei cooperative sau atunci când 
proprietatea unei afaceri este transferată 
angajaților; observă că buna guvernanță, 
în special într-o cooperativă a 
lucrătorilor, depinde într-o mare măsură 
de sprijinul și supravegherea conducerii 
întreprinderii angajaților;

Or. nl

Amendamentul 36
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată 
prin acordarea unei atenții corespunzătoare 
cooperativelor în cadrul tuturor politicilor 
UE proiectate astfel încât să contribuie la 
o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și în cadrul 
inițiativelor emblematice relevante ale 
Strategiei UE 2020; consideră că ar trebui 
luate măsurile necesare pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile între 
cooperative și alte forme de întreprinderi, 
menținând, în același timp, obiectivele și
metodele de lucru ale cooperativelor;

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată, 
în special prin asistența din partea 
Uniunii Europene la mișcarea 
cooperatistă, și prin acordarea unei atenții 
corespunzătoare cooperativelor în cadrul 
tuturor politicilor UE;  consideră necesară 
sprijinirea scopurilor și a metodelor de 
lucru ale cooperativelor prin încurajarea 
creării și continuării cooperativelor de 
consum, dat fiind faptul că în multe 
regiuni acesta este unicul mijloc de 
distribuție a bunurilor de primă necesitate 
fără marje speculative și campanii de 
publicitate care promovează consumul 
excesiv, nociv pentru sănătate, 
antieconomic și nefavorabil mediului;

Or. pt

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată 
prin acordarea unei atenții corespunzătoare 
cooperativelor în cadrul tuturor politicilor 
UE proiectate astfel încât să contribuie la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii, precum și în cadrul 
inițiativelor emblematice relevante ale 
Strategiei UE 2020; consideră că ar trebui 
luate măsurile necesare pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile între 
cooperative și alte forme de întreprinderi, 
menținând, în același timp, obiectivele și 
metodele de lucru ale cooperativelor;

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată 
prin acordarea unei atenții corespunzătoare 
cooperativelor în cadrul tuturor politicilor 
UE proiectate astfel încât să contribuie la 
promovarea unui alt model de dezvoltare 
economică care respectă mai fidel 
modelul social european; consideră că ar 
trebui luate măsurile necesare pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
între cooperative și alte forme de 
întreprinderi, menținând, în același timp, 
obiectivele și metodele de lucru ale 
cooperativelor;

Or. fr

Amendamentul 38
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată 
prin acordarea unei atenții corespunzătoare 
cooperativelor în cadrul tuturor politicilor 
UE proiectate astfel încât să contribuie la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în cadrul inițiativelor 
emblematice relevante ale 
Strategiei UE 2020; consideră că ar trebui 
luate măsurile necesare pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile între 
cooperative și alte forme de întreprinderi, 
menținând, în același timp, obiectivele și 
metodele de lucru ale cooperativelor;

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată 
prin acordarea unei atenții corespunzătoare 
cooperativelor în cadrul tuturor politicilor 
UE proiectate astfel încât să contribuie la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în cadrul inițiativelor 
emblematice relevante ale 
Strategiei Europa 2020; în special, 
consideră că, în Planul de acțiune 
„Antreprenoriat 2020”, ar trebui făcută o 
referință la rolul important al 
cooperativelor; consideră că ar trebui luate 
măsurile necesare pentru a asigura condiții 
de concurență echitabile între cooperative 
și alte forme de întreprinderi, menținând, în 
același timp, obiectivele și metodele de 
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lucru ale cooperativelor;

Or. en

Amendamentul 39
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată 
prin acordarea unei atenții corespunzătoare 
cooperativelor în cadrul tuturor politicilor 
UE proiectate astfel încât să contribuie la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în cadrul inițiativelor 
emblematice relevante ale 
Strategiei UE 2020; consideră că ar trebui 
luate măsurile necesare pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile între 
cooperative și alte forme de întreprinderi, 
menținând, în același timp, obiectivele și 
metodele de lucru ale cooperativelor;

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată 
prin acordarea unei atenții corespunzătoare 
cooperativelor în cadrul tuturor politicilor 
UE relevante proiectate astfel încât să 
contribuie la o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, precum și în 
cadrul inițiativelor emblematice relevante 
ale Strategiei Europa 2020 și prin 
eficientizarea legislației UE existente 
privind cooperativele; consideră că, după 
caz, ar trebui luate măsurile necesare 
corespunzătoare pentru a asigura condiții 
de concurență echitabile între cooperative 
și alte forme de întreprinderi, menținând, în 
același timp, obiectivele și metodele de 
lucru ale cooperativelor;

Or. en

Amendamentul 40
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată 
prin acordarea unei atenții corespunzătoare 
cooperativelor în cadrul tuturor politicilor 

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată 
prin acordarea unei atenții corespunzătoare 
cooperativelor și întreprinderilor sociale
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UE proiectate astfel încât să contribuie la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în cadrul inițiativelor 
emblematice relevante ale 
Strategiei UE 2020; consideră că ar trebui 
luate măsurile necesare pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile între 
cooperative și alte forme de întreprinderi, 
menținând, în același timp, obiectivele și 
metodele de lucru ale cooperativelor;

în cadrul tuturor politicilor UE proiectate 
astfel încât să contribuie la o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în cadrul inițiativelor 
emblematice relevante ale 
Strategiei Europa 2020; consideră că ar 
trebui luate măsurile necesare pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
între cooperative și alte forme de 
întreprinderi, menținând, în același timp, 
obiectivele și metodele de lucru ale 
cooperativelor;

Or. it

Amendamentul 41
Monika Flašíková Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată 
prin acordarea unei atenții corespunzătoare 
cooperativelor în cadrul tuturor politicilor 
UE proiectate astfel încât să contribuie la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în cadrul inițiativelor 
emblematice relevante ale 
Strategiei UE 2020; consideră că ar trebui 
luate măsurile necesare pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile între 
cooperative și alte forme de întreprinderi, 
menținând, în același timp, obiectivele și 
metodele de lucru ale cooperativelor;

5. este de părere că această capacitate 
integrată de rezistență ar trebui consolidată 
prin acordarea unei atenții corespunzătoare 
cooperativelor în cadrul tuturor politicilor 
UE proiectate astfel încât să contribuie la o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în cadrul inițiativelor 
emblematice relevante ale 
Strategiei Europa 2020; consideră că ar 
trebui luate măsurile necesare pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
între cooperative și alte forme de 
întreprinderi, menținând, în același timp, 
obiectivele și metodele de lucru ale 
cooperativelor, precum și caracterul lor 
social;

Or. en

Amendamentul 42
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește necesitatea ca Uniunea 
Europeană să recunoască și să trateze în 
mod egal, prin dispoziții legislative, 
diversele forme de a desfășura o activitate 
comercială, astfel încât să fie respectat 
principiul libertății de a desfășura o 
activitate comercială, indiferent de 
statutul întreprinderii; regretă că în 
Planul său de acțiune „Antreprenoriat
2020”, Comisia Europeană nu pune 
accentul pe rolul întreprinderilor 
economiei sociale, limitându-se la a 
aminti contribuția lor la crearea de locuri 
de muncă și la inovare socială și că ele 
întâmpină dificultăți în materie de 
finanțare în raport cu IMM-urile;

Or. fr

Amendamentul 43
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește că cooperativele de 
consum, pe lângă garantarea accesului la 
produse la cost redus, organizează 
comunități în jurul activităților culturale, 
sportive și educaționale, care promovează 
un consum sănătos și rațional;

Or. pt

Amendamentul 44
Inês Cristina Zuber
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. consideră că redresarea cooperativelor 
de consum, în afară de a răspunde 
intereselor reale ale consumatorilor, are o 
contribuție majoră la producția națională, 
în special în agricultura la scară mică, în 
agricultura de familie și pescuitul la scară 
mică, conferind un real impuls dezvoltării 
economiilor naționale;

Or. pt

Amendamentul 45
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
crearea unei direcții concentrate asupra 
cooperativelor și asupra altor organizații 
ale economiei sociale (cum ar fi casele de 
ajutor reciproc) în cadrul DG 
Întreprinderi și Industrie, în care o 
unitate să se dedice exclusiv restructurării 
întreprinderilor din industrie și din 
sectorul serviciilor aflate în criză sau fără 
niciun succesor în cadrul cooperativelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
crearea unei direcții concentrate asupra 
cooperativelor și asupra altor organizații 
ale economiei sociale (cum ar fi casele de 
ajutor reciproc) în cadrul DG Întreprinderi 
și Industrie, în care o unitate să se dedice 
exclusiv restructurării întreprinderilor din 
industrie și din sectorul serviciilor aflate în 
criză sau fără niciun succesor în cadrul 
cooperativelor;

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
garantarea unui nivel adecvat de resurse, 
pentru a monitoriza și a aborda 
elaborarea de politici asupra 
cooperativelor și asupra altor organizații
ale economiei sociale (cum ar fi casele de 
ajutor reciproc); sprijină crearea unei 
unități în cadrul DG Întreprinderi și 
Industrie, în care o unitate să se dedice 
exclusiv restructurării întreprinderilor din 
industrie și din sectorul serviciilor aflate în
criză sau fără niciun succesor în cadrul 
cooperativelor;

Or. en

Amendamentul 47
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin
crearea unei direcții concentrate asupra 
cooperativelor și asupra altor organizații 
ale economiei sociale (cum ar fi casele de 
ajutor reciproc) în cadrul DG 
Întreprinderi și Industrie, în care o 
unitate să se dedice exclusiv restructurării 
întreprinderilor din industrie și din sectorul 
serviciilor aflate în criză sau fără niciun 
succesor în cadrul cooperativelor;

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
acordarea unei mai mari atenții măsurilor 
care vizează restructurarea
întreprinderilor din industrie și din sectorul 
serviciilor aflate în criză sau fără niciun 
succesor în cadrul cooperativelor;

Or. it
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Amendamentul 48
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
crearea unei direcții concentrate asupra
cooperativelor și asupra altor organizații 
ale economiei sociale (cum ar fi casele de 
ajutor reciproc) în cadrul DG 
Întreprinderi și Industrie, în care o 
unitate să se dedice exclusiv restructurării 
întreprinderilor din industrie și din sectorul 
serviciilor aflate în criză sau fără niciun 
succesor în cadrul cooperativelor;

6. solicită Comisiei să garanteze că toate 
organismele și unitățile UE acordă atenția 
cuvenită cooperativelor și altor organizații 
ale economiei sociale (cum ar fi casele de 
ajutor reciproc); îndeamnă Comisia să se 
acorde atenția cuvenită restructurării 
întreprinderilor din industrie și din sectorul 
serviciilor aflate în criză sau fără niciun 
succesor în cadrul cooperativelor;

Or. en

Amendamentul 49
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
crearea unei direcții concentrate asupra 
cooperativelor și asupra altor organizații 
ale economiei sociale (cum ar fi casele de 
ajutor reciproc) în cadrul DG Întreprinderi 
și Industrie, în care o unitate să se dedice 
exclusiv restructurării întreprinderilor din 
industrie și din sectorul serviciilor aflate în 
criză sau fără niciun succesor în cadrul 
cooperativelor;

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
crearea unei unități concentrate asupra 
cooperativelor, inclusiv în sectorul 
financiar, și asupra altor forme 
organizaționale aliate sau alternative
(cum ar fi casele de ajutor reciproc) în 
cadrul DG Întreprinderi și Industrie, în care 
o unitate să se dedice restructurării 
întreprinderilor din industrie și din sectorul 
serviciilor aflate în criză sau fără niciun 
succesor în cadrul cooperativelor;

Or. nl
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Amendamentul 50
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
crearea unei direcții concentrate asupra 
cooperativelor și asupra altor organizații 
ale economiei sociale (cum ar fi casele de 
ajutor reciproc) în cadrul DG Întreprinderi 
și Industrie, în care o unitate să se dedice 
exclusiv restructurării întreprinderilor din 
industrie și din sectorul serviciilor aflate în 
criză sau fără niciun succesor în cadrul 
cooperativelor;

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
crearea unei direcții concentrate asupra 
cooperativelor și asupra altor organizații 
ale economiei sociale (cum ar fi casele de 
ajutor reciproc) în cadrul DG Întreprinderi
și Industrie, în care o unitate să se dedice 
exclusiv restructurării întreprinderilor din 
industrie și din sectorul serviciilor aflate în 
criză sau fără niciun succesor în cadrul 
cooperativelor; solicită Comisiei să acorde 
o atenție specială rolului pe care îl pot 
avea cooperativele în domeniul energiei în 
sporirea utilizării surselor de energie din 
surse regenerabile și îmbunătățirea 
eficienței energetice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
crearea unei direcții concentrate asupra 
cooperativelor și asupra altor organizații 
ale economiei sociale (cum ar fi casele de 
ajutor reciproc) în cadrul DG Întreprinderi 
și Industrie, în care o unitate să se dedice 
exclusiv restructurării întreprinderilor din 
industrie și din sectorul serviciilor aflate în 
criză sau fără niciun succesor în cadrul 
cooperativelor;

6. solicită, în consecință, Comisiei, să 
încurajeze serviciile sale responsabile cu 
cooperativele prin crearea unei direcții 
concentrate asupra cooperativelor și asupra 
altor organizații ale economiei sociale 
(cum ar fi casele de ajutor reciproc, 
fundațiile și asociațiile care desfășoară 
activități economice) în cadrul DG 
Întreprinderi și Industrie, în care o unitate 
să se dedice exclusiv restructurării 
întreprinderilor din industrie și din sectorul 
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serviciilor aflate în criză sau fără niciun 
succesor în cadrul cooperativelor;

Or. fr

Amendamentul 52
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție 
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
crearea unei direcții concentrate asupra 
cooperativelor și asupra altor organizații 
ale economiei sociale (cum ar fi casele de 
ajutor reciproc) în cadrul DG Întreprinderi 
și Industrie, în care o unitate să se dedice 
exclusiv restructurării întreprinderilor din 
industrie și din sectorul serviciilor aflate în 
criză sau fără niciun succesor în cadrul 
cooperativelor;

6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile 
sale responsabile cu cooperativele prin 
crearea unei direcții concentrate asupra 
cooperativelor în cadrul DG Întreprinderi și
Industrie, în care o unitate să se dedice 
exclusiv restructurării întreprinderilor din 
industrie și din sectorul serviciilor aflate în 
criză sau fără niciun succesor în cadrul 
cooperativelor;

Or. it

Amendamentul 53
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să încurajeze 
serviciile sale responsabile cu 
cooperativele prin crearea unei unități 
responsabile pentru cooperativele sociale, 
în vederea promovării și coordonării 
activității lor la nivel european, subliniind 
caracteristica al cărei scop este 
promovarea serviciilor sociosanitare și 
educaționale și includerea persoanelor 
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dezavantajate pe piața muncii;

Or. it

Amendamentul 54
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să asigure o 
flexibilitate mai mare în materie de norme 
privind achizițiile publice pentru 
întreprinderile conduse de angajați, de 
exemplu, prin includerea unei rezervări 
limitate în timp;

Or. en

Amendamentul 55
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită, de asemenea, Comisia, să 
asigure că măsurile în baza Inițiativei 
privind antreprenoriatul social sunt 
coordonate și că barierele administrative 
dintre cele două inițiative sunt diminuate; 

Or. da

Amendamentul 56
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă statele membre, în 
conformitate cu Recomandarea OIM 
nr. 193/2002, să revizuiască legislația lor 
aplicabilă cooperativelor, în vederea 
adoptării unei politici cuprinzătoare care să 
sprijine modelul de întreprindere 
cooperativă și în vederea creării unui 
mediu de reglementare favorabil 
recunoașterii și dezvoltării cooperativelor 
în toate domeniile și sectoarele; subliniază 
faptul că aceasta ar trebui să includă 
instituirea unor instrumente financiare 
adecvate și recunoașterea rolului 
cooperativelor în dialogul social național;

7. îndeamnă statele membre, în 
conformitate cu Recomandarea OIM 
nr. 193/2002, să revizuiască legislația lor 
aplicabilă cooperativelor, în vederea 
adoptării unei politici cuprinzătoare care să 
sprijine modelul de întreprindere 
cooperativă și în vederea creării unui 
mediu de reglementare care facilitează 
recunoașterea și dezvoltarea 
cooperativelor în toate domeniile și 
sectoarele; invită statele membre, 
acționând în cooperare cu partenerii 
sociali și cu alte părți interesate la nivel 
regional și local, să identifice sectoarele 
strategice adecvate pentru proiecte 
cooperatiste, în special regiunile în care 
economia convențională nu poate 
respecta pe deplin necesitățile economice 
și sociale specifice; subliniază faptul că 
aceasta ar trebui să includă instituirea unor 
instrumente financiare adecvate și 
recunoașterea rolului cooperativelor în 
dialogul social național; solicită Comisiei 
să sprijine statele membre în legătură cu 
acest aspect;

Or. nl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă statele membre, în 
conformitate cu Recomandarea OIM 
nr. 193/2002, să revizuiască legislația lor 
aplicabilă cooperativelor, în vederea 
adoptării unei politici cuprinzătoare care să 
sprijine modelul de întreprindere 
cooperativă și în vederea creării unui 

7. îndeamnă statele membre, în 
conformitate cu Recomandarea OIM 
nr. 193/2002, să revizuiască legislația lor 
aplicabilă cooperativelor, în vederea 
adoptării unei politici cuprinzătoare care să 
sprijine modelul de întreprindere 
cooperativă și în vederea creării unui 
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mediu de reglementare favorabil 
recunoașterii și dezvoltării cooperativelor 
în toate domeniile și sectoarele; subliniază 
faptul că aceasta ar trebui să includă 
instituirea unor instrumente financiare 
adecvate și recunoașterea rolului 
cooperativelor în dialogul social național;

mediu de reglementare favorabil 
recunoașterii rolului cooperativelor și 
organizațiilor care le conduc și dezvoltării 
cooperativelor în toate domeniile și 
sectoarele; subliniază faptul că aceasta ar 
trebui să includă instituirea unor 
instrumente financiare adecvate și 
recunoașterea rolului cooperativelor și, la 
un nivel mai general, al întreprinderilor 
economiei sociale, în dialogul social 
național; solicită să se țină cont de această 
recomandare în cadrul regulamentului 
privind statutul societății cooperative 
europene (SCE);

Or. fr

Amendamentul 58
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție 
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă statele membre, în 
conformitate cu Recomandarea OIM 
nr. 193/2002, să revizuiască legislația lor 
aplicabilă cooperativelor, în vederea 
adoptării unei politici cuprinzătoare care să 
sprijine modelul de întreprindere 
cooperativă și în vederea creării unui 
mediu de reglementare favorabil 
recunoașterii și dezvoltării cooperativelor 
în toate domeniile și sectoarele; subliniază 
faptul că aceasta ar trebui să includă 
instituirea unor instrumente financiare 
adecvate și recunoașterea rolului 
cooperativelor în dialogul social național;

7. îndeamnă statele membre, în 
conformitate cu Recomandarea OIM 
nr. 193/2002, să revizuiască legislația lor 
aplicabilă cooperativelor și băncilor de 
credit cooperativ, în vederea adoptării unei 
politici cuprinzătoare care să sprijine 
modelul de întreprindere cooperativă și în 
vederea creării unui mediu de reglementare 
favorabil recunoașterii și dezvoltării 
cooperativelor în toate domeniile și 
sectoarele; subliniază faptul că aceasta ar 
trebui să includă instituirea unor 
instrumente financiare adecvate și 
recunoașterea rolului cooperativelor în 
dialogul social național, precum și rolul 
băncilor de credit cooperativ care au 
acordat dintotdeauna o importanță 
deosebită finanțării durabile și 
responsabile din punct de vedere social și 
care sunt bine stabilite la nivel local;
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Or. it

Amendamentul 59
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă statele membre, în 
conformitate cu Recomandarea OIM 
nr. 193/2002, să revizuiască legislația lor 
aplicabilă cooperativelor, în vederea 
adoptării unei politici cuprinzătoare care să 
sprijine modelul de întreprindere
cooperativă și în vederea creării unui 
mediu de reglementare favorabil 
recunoașterii și dezvoltării cooperativelor 
în toate domeniile și sectoarele; subliniază 
faptul că aceasta ar trebui să includă 
instituirea unor instrumente financiare 
adecvate și recunoașterea rolului 
cooperativelor în dialogul social național;

7. îndeamnă statele membre, în 
conformitate cu Recomandarea OIM 
nr. 193/2002, să revizuiască legislația lor 
aplicabilă cooperativelor și 
întreprinderilor sociale, în vederea 
adoptării unei politici cuprinzătoare care să 
sprijine aceste modele de întreprindere și 
în vederea creării unui mediu de 
reglementare favorabil recunoașterii și 
dezvoltării cooperativelor în toate 
domeniile și sectoarele; subliniază faptul că 
aceasta ar trebui să includă instituirea unor 
instrumente financiare adecvate și 
recunoașterea rolului organizațiilor 
economiei sociale în dialogul social 
național;

Or. it

Amendamentul 60
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. îndeamnă statele membre, în 
conformitate cu Recomandarea OIM 
nr. 193/2002, să revizuiască legislația lor 
aplicabilă cooperativelor, în vederea 
adoptării unei politici cuprinzătoare care să 
sprijine modelul de întreprindere 

7. îndeamnă statele membre, în 
conformitate cu Recomandarea OIM 
nr. 193/2002, să revizuiască legislația lor 
aplicabilă cooperativelor, în vederea 
adoptării unei politici cuprinzătoare care să 
sprijine modelul de întreprindere 
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cooperativă și în vederea creării unui 
mediu de reglementare favorabil 
recunoașterii și dezvoltării cooperativelor
în toate domeniile și sectoarele; subliniază 
faptul că aceasta ar trebui să includă 
instituirea unor instrumente financiare 
adecvate și recunoașterea rolului 
cooperativelor în dialogul social național;

cooperativă și în vederea creării unui 
mediu de reglementare favorabil 
recunoașterii și dezvoltării cooperativelor 
în special în domeniile și sectoarele în care 
acest model s-a dovedit a avea o valoare 
adăugată socială, economică și de mediu; 
subliniază faptul că aceasta ar trebui să 
includă instituirea unor instrumente 
financiare adecvate și recunoașterea rolului 
cooperativelor în dialogul social național;

Or. en

Amendamentul 61
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că cooperativele de consum 
continuă să aibă un rol extrem de 
important în societate, în pofida marilor 
dificultăți cu care s-au confruntat; regretă 
faptul că limitarea și reducerea 
impozitelor din veniturile din investiții 
publice, în special în țările cu economiile 
cele mai vulnerabile, au un impact 
negativ asupra funcționării acestor 
instituții, agravând situația deja critică, 
având în vedere criza economică și 
socială actuală, și periclitând proiectele 
majore în domeniul construcției de
locuințe și al dezvoltării urbane;

Or. pt

Amendamentul 62
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție 
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a elabora 
măsuri de reglementare într-un cadru 
juridic solid și conform evoluțiilor 
normative internaționale, cu scopul de a 
evita interpretările naționale divergente și 
riscurile apariției unor avantaje sau 
dezavantaje competitive la nivel regional, 
național sau macroregional;

Or. it

Amendamentul 63
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază importanța includerii 
cooperativelor în toate fazele procesului 
în cadrul viitoarelor inițiative și 
angajamente luate de Uniune în legătură 
cu cooperativele;

Or. en

Amendamentul 64
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că transferul unei întreprinderi 
către angajați prin crearea unei cooperative 
este adesea cea mai bună modalitate de a 
asigura continuitatea unei întreprinderi; 
subliniază că acest tip de transfer ar 
trebui sprijinit printr-o linie bugetară 

8. consideră că transferul unei întreprinderi 
către angajați prin crearea unei cooperative 
ar putea fi o bună modalitate de a asigura 
continuitatea unei întreprinderi; solicită 
crearea, cu participarea BEI și a părților 
interesate din cadrul mișcării cooperatiste, 



PE507.938v01-00 40/72 AM\930616RO.doc

RO

specifică în cadrul bugetului UE, care să 
includă și instrumentele financiare;
solicită de urgență crearea, cu participarea 
BEI și a părților interesate din cadrul 
mișcării cooperatiste, a unui mecanism 
european proiectat astfel încât să 
promoveze dezvoltarea de cooperative și, 
în special, transferul de întreprinderi sub 
forma unei cooperative;

a unui mecanism european proiectat astfel 
încât să promoveze dezvoltarea de 
cooperative, inclusiv transferul de 
întreprinderi sub forma unei cooperative;

Or. en

Amendamentul 65
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că transferul unei întreprinderi 
către angajați prin crearea unei cooperative 
este adesea cea mai bună modalitate de a 
asigura continuitatea unei întreprinderi; 
subliniază că acest tip de transfer ar trebui 
sprijinit printr-o linie bugetară specifică în 
cadrul bugetului UE, care să includă și 
instrumentele financiare; solicită de 
urgență crearea, cu participarea BEI și a 
părților interesate din cadrul mișcării 
cooperatiste, a unui mecanism european 
proiectat astfel încât să promoveze 
dezvoltarea de cooperative și, în special, 
transferul de întreprinderi sub forma unei 
cooperative;

8. consideră că transferul unei întreprinderi 
către angajați prin crearea unei 
întreprinderi sociale și, în special, a unei 
cooperative este adesea cea mai bună 
modalitate de a asigura continuitatea unei 
întreprinderi subliniază că acest tip de 
transfer ar trebui sprijinit printr-o linie 
bugetară specifică în cadrul bugetului UE, 
care să includă și instrumentele financiare; 
solicită de urgență crearea, cu participarea 
BEI și a părților interesate din cadrul 
sectorului economic și social, a unui 
mecanism european proiectat astfel încât să 
promoveze dezvoltarea de cooperative și 
întreprinderi sociale și, în special, 
transferul de întreprinderi sub forma unei 
cooperative;

Or. it

Amendamentul 66
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluție 
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că transferul unei întreprinderi 
către angajați prin crearea unei cooperative 
este adesea cea mai bună modalitate de a 
asigura continuitatea unei întreprinderi; 
subliniază că acest tip de transfer ar trebui 
sprijinit printr-o linie bugetară specifică în 
cadrul bugetului UE, care să includă și 
instrumentele financiare; solicită de 
urgență crearea, cu participarea BEI și a 
părților interesate din cadrul mișcării 
cooperatiste, a unui mecanism european 
proiectat astfel încât să promoveze 
dezvoltarea de cooperative și, în special, 
transferul de întreprinderi sub forma unei 
cooperative;

8. consideră că transferul unei întreprinderi 
către angajați prin crearea unei cooperative 
este adesea cea mai bună modalitate de a 
asigura continuitatea unei întreprinderi; 
subliniază că acest tip de transfer al 
întreprinderilor către angajați, în special 
în ceea ce privește cooperativele de 
lucrători și întreprinderile preluate de 
aceștia (workers buy-out), ar trebui 
sprijinit printr-o linie bugetară specifică în 
cadrul bugetului UE, care să includă și 
instrumentele financiare; solicită de 
urgență crearea, cu participarea BEI și a 
părților interesate din cadrul mișcării 
cooperatiste, a unui mecanism european 
proiectat astfel încât să promoveze 
dezvoltarea de cooperative și, în special, 
transferul de întreprinderi sub forma unei 
cooperative;

Or. it

Amendamentul 67
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că transferul unei întreprinderi 
către angajați prin crearea unei cooperative 
este adesea cea mai bună modalitate de a 
asigura continuitatea unei întreprinderi; 
subliniază că acest tip de transfer ar trebui 
sprijinit printr-o linie bugetară specifică în 
cadrul bugetului UE, care să includă și 
instrumentele financiare; solicită de 
urgență crearea, cu participarea BEI și a 
părților interesate din cadrul mișcării 
cooperatiste, a unui mecanism european 

8. consideră că transferul unei întreprinderi 
către angajați prin crearea unei cooperative 
poate fi o modalitate viabilă din punct de 
vedere economic de a asigura continuitatea 
unei întreprinderi; subliniază că 
transferurile bine considerate ar trebui 
sprijinite printr-o linie bugetară specifică 
în cadrul bugetului UE, care să includă și 
instrumentele financiare; solicită de 
urgență crearea, cu participarea BEI, a 
partenerilor sociali și a părților interesate 
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proiectat astfel încât să promoveze
dezvoltarea de cooperative și, în special, 
transferul de întreprinderi sub forma unei 
cooperative;

din cadrul mișcării cooperatiste, a unui 
mecanism european proiectat astfel încât să 
faciliteze dezvoltarea de cooperative și, în 
special, transferul de întreprinderi sub 
forma unei cooperative;

Or. nl

Amendamentul 68
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că transferul unei întreprinderi 
către angajați prin crearea unei cooperative 
este adesea cea mai bună modalitate de a 
asigura continuitatea unei întreprinderi; 
subliniază că acest tip de transfer ar trebui 
sprijinit printr-o linie bugetară specifică în 
cadrul bugetului UE, care să includă și 
instrumentele financiare; solicită de 
urgență crearea, cu participarea BEI și a 
părților interesate din cadrul mișcării 
cooperatiste, a unui mecanism european 
proiectat astfel încât să promoveze 
dezvoltarea de cooperative și, în special, 
transferul de întreprinderi sub forma unei 
cooperative;

8. consideră că transferul unei întreprinderi 
către angajați prin crearea unei cooperative 
și a altor forme de proprietate a 
angajaților ar putea fi cea mai bună 
modalitate de a asigura continuitatea unei 
întreprinderi; subliniază că acest tip de 
transfer ar trebui sprijinit printr-o linie 
bugetară specifică în cadrul bugetului UE, 
care să includă și instrumentele financiare; 
solicită de urgență crearea, cu participarea 
BEI și a părților interesate din cadrul 
mișcării cooperatiste, a unui mecanism 
european proiectat astfel încât să 
promoveze dezvoltarea de cooperative și, 
în special, transferul de întreprinderi sub 
forma unei cooperative;

Or. en

Amendamentul 69
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție 
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că transferul unei întreprinderi 8. consideră că transferul unei întreprinderi 
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către angajați prin crearea unei cooperative 
este adesea cea mai bună modalitate de a 
asigura continuitatea unei întreprinderi; 
subliniază că acest tip de transfer ar trebui 
sprijinit printr-o linie bugetară specifică în 
cadrul bugetului UE, care să includă și 
instrumentele financiare; solicită de 
urgență crearea, cu participarea BEI și a 
părților interesate din cadrul mișcării 
cooperatiste, a unui mecanism european 
proiectat astfel încât să promoveze 
dezvoltarea de cooperative și, în special, 
transferul de întreprinderi sub forma unei 
cooperative;

către angajați prin crearea unei cooperative 
este adesea cea mai bună modalitate de a 
asigura continuitatea unei întreprinderi; 
subliniază că acest tip de transfer ar trebui 
sprijinit printr-o linie bugetară specifică în 
cadrul bugetului UE, care să includă și 
instrumentele financiare; solicită de 
urgență crearea, cu participarea BEI și a 
părților interesate din cadrul mișcării 
cooperatiste, a unui mecanism european 
proiectat astfel încât să promoveze 
dezvoltarea de cooperative și, în special, 
transferul de întreprinderi sub forma unei 
cooperative, inclusiv prin intermediul 
instrumentului fondurilor mutuale;

Or. it

Amendamentul 70
Mario Pirillo

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că recurgerea la lucrătorii 
care achiziționează întreprinderi devine o 
practică din ce în ce mai comună în 
statele membre, ca răspuns la criza 
economică; prin urmare, i se solicită 
Comisiei să identifice instrumente 
financiare sau să le extindă pe cele 
existente pentru a încuraja această 
practică;

Or. it

Amendamentul 71
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază rolul activ al cooperativelor 
sociale în restructurarea IMM-urilor, în 
special prin „divizarea socială”, care 
favorizează integrarea lucrătorilor ce pot 
fi clasificați drept persoane dezavantajate 
care se află într-o situație critică din 
punct de vedere al ocupării forței de 
muncă, consolidând, prin intermediul 
solidarității, o capacitate tot mai mare cu 
privire la răspunsurile la cererea socială;

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, de foarte multe ori, problema 
apărută în transferul de întreprinderi către 
angajați nu este numai o chestiune a duratei 
procedurilor relevante dar și, mult mai 
important, a lipsei de cunoștințe privind 
acest scenariu de afaceri în rândul 
profesioniștilor relevanți (de exemplu, 
avocați și contabili) și în cadrul sistemului 
juridic; subliniază că formarea și 
sensibilizarea ar contribui într-o mare 
măsură la promovarea acestei practici; 
consideră, în plus, că un nivel de informare 
mai bun cu privire la cooperative ar trebui, 
de asemenea, să fie promovat în rândul 
sindicatelor și al organismelor însărcinate 
cu furnizarea de informații privind crearea 
sau transferul de întreprinderi;

9. observă că, de foarte multe ori, problema 
apărută în transferul de întreprinderi către 
angajați nu este numai o chestiune a duratei 
procedurilor relevante dar și, mult mai 
important, a lipsei de cunoștințe privind 
acest scenariu de afaceri în rândul 
profesioniștilor relevanți (de exemplu, 
avocați și contabili) și în cadrul sistemului 
juridic; subliniază că formarea și 
sensibilizarea tuturor actorilor care 
intervin în crearea sau transferul de 
întreprinderi către angajați ar contribui 
într-o mare măsură la promovarea acestei 
practici; consideră, în plus, că un nivel de 
informare mai bun cu privire la cooperative 
ar trebui, de asemenea, să fie promovat în 
rândul sindicatelor și al organismelor 
însărcinate cu furnizarea de informații 
privind crearea sau transferul de 
întreprinderi; subliniază expertiza 
acumulată de structurile de cooperare 
cooperatistă în anumite state membre în 
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materie de creare și transfer de 
întreprinderi sub formă de cooperative și 
solicită Comisiei Europene să instituie 
mecanisme, cu scopul de a facilita, în 
special, cooperarea și schimbul de bune 
practici și metode în domeniu între 
întreprinderi și de a prezenta, în acest 
sens, un raport Consiliului și 
Parlamentului European;

Or. fr

Amendamentul 73
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, de foarte multe ori, problema 
apărută în transferul de întreprinderi către 
angajați nu este numai o chestiune a duratei 
procedurilor relevante dar și, mult mai 
important, a lipsei de cunoștințe privind 
acest scenariu de afaceri în rândul 
profesioniștilor relevanți (de exemplu, 
avocați și contabili) și în cadrul sistemului 
juridic; subliniază că formarea și 
sensibilizarea ar contribui într-o mare 
măsură la promovarea acestei practici; 
consideră, în plus, că un nivel de informare 
mai bun cu privire la cooperative ar trebui, 
de asemenea, să fie promovat în rândul 
sindicatelor și al organismelor însărcinate 
cu furnizarea de informații privind crearea 
sau transferul de întreprinderi;

9. observă că, de foarte multe ori, problema 
apărută în transferul de întreprinderi către 
angajați nu este numai o chestiune a duratei 
procedurilor relevante dar și, mult mai 
important, a lipsei de cunoștințe privind 
acest scenariu de afaceri în rândul 
profesioniștilor relevanți (de exemplu, 
avocați și contabili) și în cadrul sistemului 
juridic și educațional; subliniază că 
formarea și sensibilizarea ar contribui într-
o mare măsură la promovarea acestei 
practici; prin urmare, recomandă ca 
întreprinderii sub formă de cooperativă să 
îi fie atribuite un loc permanent în 
programa relevantă a universităților și a 
școlilor de management; consideră, în 
plus, că un nivel de informare mai bun cu 
privire la cooperative ar trebui, de 
asemenea, să fie promovat în rândul 
partenerilor sociali și al organismelor 
însărcinate cu furnizarea de informații 
privind crearea sau transferul de 
întreprinderi;

Or. nl
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Amendamentul 74
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție 
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. observă că, de foarte multe ori, problema 
apărută în transferul de întreprinderi către 
angajați nu este numai o chestiune a duratei 
procedurilor relevante dar și, mult mai 
important, a lipsei de cunoștințe privind 
acest scenariu de afaceri în rândul 
profesioniștilor relevanți (de exemplu, 
avocați și contabili) și în cadrul sistemului 
juridic; subliniază că formarea și 
sensibilizarea ar contribui într-o mare 
măsură la promovarea acestei practici; 
consideră, în plus, că un nivel de informare 
mai bun cu privire la cooperative ar trebui, 
de asemenea, să fie promovat în rândul 
sindicatelor și al organismelor însărcinate 
cu furnizarea de informații privind crearea 
sau transferul de întreprinderi;

9. observă că, de foarte multe ori, problema 
apărută în transferul de întreprinderi către 
angajați nu este numai o chestiune a duratei 
procedurilor relevante dar și, mult mai 
important, a lipsei de cunoștințe privind 
acest scenariu de afaceri în rândul 
profesioniștilor relevanți (de exemplu, 
avocați și contabili) și în cadrul sistemului 
juridic; subliniază că formarea și 
sensibilizarea ar contribui într-o mare 
măsură la promovarea acestei practici; 
consideră, în plus, că un nivel de informare 
mai bun cu privire la cooperative ar trebui, 
de asemenea, să fie promovat și susținut 
din punct de vedere financiar, inclusiv 
prin intermediul unei utilizări bine 
direcționate și inteligente a fondurilor 
structurale, în rândul sindicatelor și al 
organismelor însărcinate cu furnizarea de 
informații privind crearea sau transferul de 
întreprinderi;

Or. it

Amendamentul 75
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să dezvolte 
un cadru care să încurajeze transferurile 
de întreprinderi către angajați, inclusiv 
mecanisme financiare proiectate astfel 

eliminat
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încât să ajute angajații să investească în 
întreprinderi aflate în criză sau fără un 
succesor, precum și drepturi preferențiale 
pentru angajați, cu scopul de a crea cele 
mai bune condiții pentru o ofertă publică 
de cumpărare a unei întreprinderi care se 
confruntă cu închiderea;

Or. en

Amendamentul 76
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. îndeamnă statele membre să dezvolte 
un cadru care să încurajeze transferurile de 
întreprinderi către angajați, inclusiv 
mecanisme financiare proiectate astfel 
încât să ajute angajații să investească în 
întreprinderi aflate în criză sau fără un 
succesor, precum și drepturi preferențiale 
pentru angajați, cu scopul de a crea cele 
mai bune condiții pentru o ofertă publică 
de cumpărare a unei întreprinderi care se 
confruntă cu închiderea;

10. îndeamnă statele membre să dezvolte 
un cadru care să faciliteze transferurile de 
întreprinderi către angajați, inclusiv 
mecanisme financiare proiectate astfel 
încât să ajute angajații să investească în 
întreprinderi aflate în criză sau fără un 
succesor, precum și drepturi preferențiale 
pentru angajați, cu scopul de a crea cele 
mai bune condiții pentru o ofertă publică 
de cumpărare a unei întreprinderi care se 
confruntă cu închiderea;

Or. nl

Amendamentul 77
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să adopte politici care 
să încurajeze angajații să participe la 
capitalul și la rezultatele întreprinderilor 

eliminat
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lor, prin mecanisme fiscale concrete, 
precum și la alte forme de întreprinderi 
din industrie și din sectorul serviciilor, cu 
garantarea protecției juridice necesare și 
a ratei de participare corespunzătoare la 
guvernanța, supravegherea, procesul 
decizional și responsabilitatea 
întreprinderii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să adopte politici care să 
încurajeze angajații să participe la capitalul 
și la rezultatele întreprinderilor lor, prin 
mecanisme fiscale concrete, precum și la 
alte forme de întreprinderi din industrie și 
din sectorul serviciilor, cu garantarea 
protecției juridice necesare și a ratei de 
participare corespunzătoare la guvernanța, 
supravegherea, procesul decizional și 
responsabilitatea întreprinderii;

11. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să adopte politici care să 
încurajeze angajații să participe la capitalul 
și la rezultatele întreprinderilor lor, prin 
mecanisme fiscale concrete, precum și la 
alte forme de întreprinderi din industrie și 
din sectorul serviciilor, cu garantarea 
protecției juridice necesare și a ratei de 
participare corespunzătoare la guvernanța, 
supravegherea, procesul decizional și 
responsabilitatea întreprinderii; subliniază 
importanța dezvoltării democrației în 
întreprinderile de capitaluri, în special 
prin consolidarea consultării angajaților 
cu privire la deciziile strategice ale 
întreprinderii, prin stimularea 
competențelor comitetului de 
întreprindere și introducerea unui drept 
de veto cu privire la concedierile bursiere; 
subliniază, totuși,că măsurile care 
promovează participarea angajaților la 
capitalul social nu se apropie de modul de 
guvernanță al structurilor cooperative 
care asociază și se bazează pe proprietatea 
colectivă, pe luarea de decizii privind 
strategiile întreprinderii, pe controlul 
democratic, pe alocarea surplusului, 
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astfel încât să se asigure viabilitatea 
cooperativei, și pe realizarea obiectivelor 
cooperativei;

Or. fr

Amendamentul 79
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să adopte politici care să 
încurajeze angajații să participe la capitalul 
și la rezultatele întreprinderilor lor, prin 
mecanisme fiscale concrete, precum și la 
alte forme de întreprinderi din industrie și 
din sectorul serviciilor, cu garantarea 
protecției juridice necesare și a ratei de 
participare corespunzătoare la guvernanța, 
supravegherea, procesul decizional și 
responsabilitatea întreprinderii;

11. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să adopte politici care să 
încurajeze angajații să participe la capitalul 
și la rezultatele întreprinderilor lor, prin 
mecanisme fiscale concrete, precum și la 
alte forme de întreprinderi din industrie și 
din sectorul serviciilor, cu garantarea 
protecției juridice necesare și a ratei de 
participare corespunzătoare la guvernanța, 
supravegherea, procesul decizional și 
responsabilitatea întreprinderii; 
reamintește că aceste activități ar putea 
spori competitivitatea sectorului respectiv 
în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 80
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să adopte politici care să 
încurajeze angajații să participe la 
capitalul și la rezultatele întreprinderilor 

11. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să adopte politici care să 
faciliteze acțiunea angajaților de a 
participa la capitalul și la rezultatele 
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lor, prin mecanisme fiscale concrete, 
precum și la alte forme de întreprinderi din 
industrie și din sectorul serviciilor, cu 
garantarea protecției juridice necesare și a 
ratei de participare corespunzătoare la 
guvernanța, supravegherea, procesul 
decizional și responsabilitatea 
întreprinderii;

întreprinderilor lor, prin mecanisme fiscale 
concrete, precum și la alte forme de 
întreprinderi din industrie și din sectorul 
serviciilor, cu garantarea protecției juridice 
necesare și a ratei de participare 
corespunzătoare la guvernanța, 
supravegherea, procesul decizional și 
responsabilitatea întreprinderii;

Or. nl

Amendamentul 81
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție 
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază aspectul pozitiv al 
mecanismelor tipice modelului 
cooperativelor, precum indivizibilitatea 
rezervelor care, prin urmare, nu pot fi 
distribuite între membri, nici măcar în caz 
de lichidare, dar care trebuie utilizate 
pentru dezvoltarea mișcării cooperatiste și 
dispozițiile juridice pentru a permite 
terțelor părți să aducă capitaluri de risc, 
cu sau fără drept de vot, cooperativelor, 
cum ar fi fondurile mutuale și 
Cooperazione Finanza Impresa (CFI) în 
Italia, l'Institut de Développement de 
l'Economie Sociale (ESFIN-IDES) în 
Franța și structura de investiții a 
Mondragon Corporation în Spania;

Or. it

Amendamentul 82
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. invită Comisia să promoveze politici 
și măsuri în favoarea menținerii locurilor 
de muncă existente și nu doar a creării de 
locuri de muncă noi în întreprinderi nou 
înființate; solicită Comisiei să creeze 
servicii noi în cadrul întreprinderilor nou 
înființate pentru a sprijini cooperativele 
ca tip de întreprindere, prin inițiative de 
stimulare și formare;

Or. en

Amendamentul 83
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că conversia 
întreprinderilor aflate în criză în 
cooperative durabile din punct de vedere 
economic necesită un diagnostic precis și 
timpuriu; solicită autorităților de la toate 
nivelurile să coopereze cu sistemul
cooperativelor la realizarea acestor 
diagnostice timpurii și la evaluarea 
fezabilității transformării întreprinderilor în 
cooperative;

12. subliniază faptul că conversia 
întreprinderilor aflate în criză în 
cooperative durabile din punct de vedere 
economic necesită un diagnostic precis și 
timpuriu; solicită autorităților de la toate 
nivelurile să coopereze cu partenerii 
sociali și cu mișcarea cooperativelor la 
realizarea acestor diagnostice timpurii și la 
evaluarea fezabilității și a rentabilității
transformării întreprinderilor în 
cooperative;

Or. nl

Amendamentul 84
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că conversia 
întreprinderilor aflate în criză în 
cooperative durabile din punct de vedere 
economic necesită un diagnostic precis și 
timpuriu; solicită autorităților de la toate 
nivelurile să coopereze cu sistemul 
cooperativelor la realizarea acestor 
diagnostice timpurii și la evaluarea 
fezabilității transformării întreprinderilor în 
cooperative;

12. subliniază faptul că conversia 
întreprinderilor aflate în criză în 
cooperative durabile din punct de vedere 
economic necesită un diagnostic precis și 
timpuriu; solicită autorităților de la toate 
nivelurile să coopereze cu sistemul 
cooperativelor la realizarea acestor 
diagnostice timpurii și la evaluarea 
fezabilității transformării întreprinderilor în 
cooperative; consideră că sindicatele ar 
trebui să fie, de asemenea, asociate în 
cadrul acestui proces;

Or. en

Amendamentul 85
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție 
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sugerează Comisiei să facă un inventar 
cuprinzător și comparativ al legislațiilor 
naționale care favorizează restructurarea 
sub forma unei cooperative, în special 
preluarea de întreprinderi, regimul juridic 
al falimentului, mecanismele financiare, 
instituțiile care sprijină antreprenoriatul și 
crearea unor combinări orizontale 
antreprenoriale de întreprinderi 
cooperative;

13. sugerează Comisiei să facă un inventar 
cuprinzător și comparativ al legislațiilor 
naționale care favorizează restructurarea 
sub forma unei cooperative, în special 
preluarea de întreprinderi, regimul juridic 
al falimentului, mecanismele financiare, 
instituțiile care sprijină antreprenoriatul și 
crearea unor combinări orizontale 
antreprenoriale de întreprinderi 
cooperative; în acest scop, invită Comisia 
să evalueze dezvoltarea unei baze de date 
care să strângă în mod cuprinzător cazuri 
și informații privind restructurarea sub 
forma unor cooperative, astfel încât să 
permită circulația unor bune practici și o 
colectare de date coerentă;

Or. it
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Amendamentul 86
Kent Johansson

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sugerează Comisiei să facă un inventar 
cuprinzător și comparativ al legislațiilor 
naționale care favorizează restructurarea 
sub forma unei cooperative, în special 
preluarea de întreprinderi, regimul juridic 
al falimentului, mecanismele financiare, 
instituțiile care sprijină antreprenoriatul și 
crearea unor combinări orizontale 
antreprenoriale de întreprinderi 
cooperative;

13. sugerează Comisiei să facă un inventar 
cuprinzător și comparativ al legislațiilor 
naționale care favorizează restructurarea 
sub forma unei cooperative, în special 
preluarea de întreprinderi, regimul juridic 
al falimentului, concurența, mecanismele 
financiare, instituțiile care sprijină 
antreprenoriatul și crearea unor combinări 
orizontale antreprenoriale de întreprinderi 
cooperative; subliniază implicarea 
cooperativelor în acest inventar în vederea 
stabilirii principiilor;

Or. en

Amendamentul 87
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sugerează Comisiei să facă un 
inventar cuprinzător și comparativ al 
legislațiilor naționale care favorizează 
restructurarea sub forma unei cooperative, 
în special preluarea de întreprinderi, 
regimul juridic al falimentului, 
mecanismele financiare, instituțiile care 
sprijină antreprenoriatul și crearea unor 
combinări orizontale antreprenoriale de 
întreprinderi cooperative;

13. sugerează Comisiei să identifice cele 
mai bune practici din statele membre care 
favorizează restructurarea sub forma unei 
cooperative și alte forme de proprietate a 
angajaților, în special preluarea de 
întreprinderi, regimul juridic al 
falimentului, mecanismele financiare, 
instituțiile care sprijină antreprenoriatul și 
crearea unor combinări orizontale 
antreprenoriale de întreprinderi 
cooperative;

Or. en
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Amendamentul 88
Mario Pirillo

Propunere de rezoluție 
Punctul 13

Propunere de rezoluție Amendamentul

13. sugerează Comisiei să facă un inventar 
cuprinzător și comparativ al legislațiilor 
naționale care favorizează restructurarea 
sub forma unei cooperative, în special 
preluarea de întreprinderi, regimul juridic 
al falimentului, mecanismele financiare, 
instituțiile care sprijină antreprenoriatul și 
crearea unor combinări orizontale 
antreprenoriale de întreprinderi 
cooperative;

13. sugerează Comisiei să facă un inventar 
cuprinzător și comparativ al celor mai 
bune practici puse în aplicare în statele 
membre și al legislațiilor naționale care 
favorizează restructurarea sub forma unei 
cooperative, în special preluarea de 
întreprinderi, regimul juridic al 
falimentului, mecanismele financiare, 
instituțiile care sprijină antreprenoriatul și 
crearea unor combinări orizontale 
antreprenoriale de întreprinderi 
cooperative;

Or. it

Amendamentul 89
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție 
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei să promoveze și să 
sprijine crearea de grupuri orizontale 
antreprenoriale de întreprinderi 
cooperatiste, care, printr-o abordare 
multilaterală, pot satisface o gamă mai 
amplă de interese față de cooperativele 
tradiționale și societățile de capitaluri, 
facilitând cooperarea între lucrători, 
consumatori, autorități și întreprinderi 
locale;

Or. it
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Amendamentul 90
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. este îngrijorat de faptul că regimul 
actual de concentrare a puterii pieței 
asupra unui număr mic de întreprinderi 
majore a condus la dispariția unui număr 
mare de cooperative, pierzând în același 
timp și mii de locuri de muncă;

Or. pt

Amendamentul 91
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Energia din surse regenerabile

Or. en

Amendamentul 92
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. susține că cooperativele contribuie la 
punerea în aplicare a priorităților 
Directivei privind sursele regenerabile de 
energie pentru 2020 și la tranziția de la 
energia fosilă/nucleară la energia din 
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surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 93
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
 Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. constată că cooperativele în 
domeniul energiei din surse regenerabile 
(REScoops) permit cetățenilor să devină 
membri ai cooperativelor în cadrul 
proiectelor locale SRE, fapt care, în 
schimb, consolidează acceptarea lor pe 
plan social către instalații SRE noi; mai 
mult, participarea cetățenilor la producția 
de energie sporește conștientizarea de 
către aceștia a necesității unui consum de 
energie durabil și eficient, precum și 
controlul lor asupra prețurilor la energie;

Or. en

Amendamentul 94
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
 Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. arată că acceptarea socială a 
generării de energie din surse 
regenerabile nu este importantă doar 
pentru minimizarea întârzierilor în 
procesul de autorizare, ci și pentru 
încurajarea investițiilor în proiecte SRE; 
consideră că cooperativele au un rol 
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important pentru Uniunea Europeană în 
vederea îndeplinirii angajamentelor 
pentru 2020;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că întreprinderile 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor și, în special IMM-urile, nu 
beneficiază de un acces ușor la capitalul 
de risc și la credite pe piețele de capital; 
observă, de asemenea, că cooperativele nu 
sunt capabile în mod normal să obțină un 
capital important de la membrii lor;

14. subliniază că întreprinderile 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor și, în special IMM-urile, nu pot 
avea acces, din diverse motive, luând în 
considerare inclusiv natura 
antreprenoriatului lor, la capitalul de risc 
și la credite pe piețele de capital; observă, 
de asemenea, că cooperativele nu sunt 
capabile în mod normal să obțină un capital 
important de la membrii lor și că, prin 
urmare, trebuie elaborate instrumente 
financiare ad-hoc care să permită 
respectarea formelor lor de 
antreprenoriat;

Or. fr

Amendamentul 96
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că întreprinderile 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor și, în special IMM-urile, nu 
beneficiază de un acces ușor la capitalul de 
risc și la credite pe piețele de capital; 

14. reamintește că IMM-urile cooperative, 
precum IMM-urile convenționale din 
industrie și din sectorul serviciilor nu 
beneficiază de un acces ușor la capitalul de 
risc și la credite pe piețele de capital; 
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observă, de asemenea, că cooperativele nu 
sunt capabile în mod normal să obțină un 
capital important de la membrii lor;

observă, de asemenea, că lucrătorii 
cooperativelor din sectoarele cu capital 
intensiv consideră, în mod normal, dificil 
să obțină suficient capital de la membrii 
lor pentru a prelua o întreprindere 
convențională; observă că instituțiile 
financiare sunt adesea insuficient de 
familiare cu modalitatea în care 
funcționează cooperativele lucrătorilor și 
cu obiectivele acestora;

Or. nl

Amendamentul 97
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că întreprinderile 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor și, în special IMM-urile, nu 
beneficiază de un acces ușor la capitalul de 
risc și la credite pe piețele de capital; 
observă, de asemenea, că cooperativele nu 
sunt capabile în mod normal să obțină un 
capital important de la membrii lor;

14. reamintește că întreprinderile sociale și
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor și, în special IMM-urile, nu 
beneficiază de un acces ușor la capitalul de 
risc și la credite pe piețele de capital; 
observă, de asemenea, că cooperativele și 
întreprinderile sociale nu sunt capabile în 
mod normal să obțină un capital important 
de la membrii lor;

Or. it

Amendamentul 98
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că întreprinderile 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor și, în special IMM-urile, nu 

14. reamintește că întreprinderile 
cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor și, în special IMM-urile, se 
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beneficiază de un acces ușor la capitalul 
de risc și la credite pe piețele de capital; 
observă, de asemenea, că cooperativele nu 
sunt capabile în mod normal să obțină un 
capital important de la membrii lor;

confruntă cu bariere în accesarea 
capitalului de risc și a creditelor pe piețele 
de capital; observă, de asemenea, că 
cooperativele nu sunt capabile în mod 
normal să obțină un capital important de la 
membrii lor;

Or. en

Amendamentul 99
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție 
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește că se acordă o atenție 
deosebită temei accesului la credit pentru 
cooperative, având în vedere 
particularitățile structurii lor; prin 
urmare, invită Comisia Europeană, 
Comitetul de la Basel și Banca 
Europeană pentru Investiții să dezvolte și 
să utilizeze parametri calitativi, inclusiv 
cu privire la acordarea de credite și 
finanțări, în vederea diferențierii rolului 
cooperativelor, inclusiv a celor sociale, 
față de celelalte realități antreprenoriale; 

Or. it

Amendamentul 100
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție 
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră necesară o consolidare a 
capitalizării cooperativelor, beneficiind 
într-o mai mare măsură de resursele care 
pot fi puse la dispoziție de structura lor 
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socială; invită Comisia să promoveze 
inițiative în sprijinul capitalizării, inclusiv 
beneficii fiscale, chiar limitate în timp, 
după înființarea sau operațiunea de 
preluare a întreprinderilor, fără că 
acestea să fie considerate ajutoare de stat;

Or. it

Amendamentul 101
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. avertizează asupra faptului că 
cooperativele se confruntă cu dificultăți 
reale în obținerea de finanțare din partea 
Băncii Europene de Investiții (BEI) și că 
aceasta implică riscuri pentru 
sustenabilitatea lor și chiar pentru 
continuarea lor; având în vedere 
importanța sectorului cooperativelor, care 
a condus la declararea anului 2012 drept 
Anul internațional al cooperativelor, 
avertizează Comisia cu privire la 
necesitatea de a permite un acces mai 
ușor și mai flexibil la împrumuturile BEI, 
precum și la alte granturi nerambursabile 
din partea programelor UE;

Or. pt

Amendamentul 102
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că Comisia și BEI/FEI ar 16. consideră că Comisia și BEI/FEI ar 
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trebui să se asigure că mecanismele 
financiare la nivelul UE – inclusiv planul 
de acțiune pentru finanțarea IMM-urilor 
sugerat în Actul privind piața unică – sunt 
accesibile cooperativelor și ar trebui să 
facă un efort deosebit, împreună cu 
sectorul băncilor cooperatiste, pentru a 
garanta acest lucru;

trebui să se asigure că mecanismele 
financiare la nivelul UE – inclusiv planul
de acțiune pentru finanțarea IMM-urilor 
sugerat în Actul privind piața unică – sunt 
accesibile cooperativelor și
întreprinderilor sociale și ar trebui să facă 
un efort, împreună cu intermediarii 
financiari, pentru a garanta acest lucru;

Or. it

Amendamentul 103
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că Comisia și BEI/FEI ar 
trebui să se asigure că mecanismele 
financiare la nivelul UE – inclusiv planul 
de acțiune pentru finanțarea IMM-urilor 
sugerat în Actul privind piața unică – sunt 
accesibile cooperativelor și ar trebui să 
facă un efort deosebit, împreună cu 
sectorul băncilor cooperatiste, pentru a 
garanta acest lucru;

16. consideră că Comisia și BEI/FEI ar 
trebui să se asigure că mecanismele 
financiare la nivelul UE – inclusiv planul 
de acțiune pentru finanțarea IMM-urilor 
sugerat în Actul privind piața unică – sunt 
accesibile cooperativelor și ar trebui să 
facă un efort deosebit, împreună cu 
sectorul băncilor cooperatiste, pentru a 
garanta acest lucru; subliniază că aceste 
acțiuni ar putea îmbunătăți funcționarea 
pieței unice;

Or. en

Amendamentul 104
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că Comisia și BEI/FEI ar 
trebui să se asigure că mecanismele 
financiare la nivelul UE – inclusiv planul 

16. consideră că Comisia și BEI/FEI ar 
trebui să se asigure că mecanismele 
financiare la nivelul UE – inclusiv, după 
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de acțiune pentru finanțarea IMM-urilor 
sugerat în Actul privind piața unică – sunt 
accesibile cooperativelor și ar trebui să 
facă un efort deosebit, împreună cu 
sectorul băncilor cooperatiste, pentru a 
garanta acest lucru;

caz, planul de acțiune pentru finanțarea 
IMM-urilor sugerat în Actul privind piața 
unică – sunt accesibile cooperativelor și ar 
trebui să facă un efort deosebit, împreună 
cu sectorul băncilor cooperatiste, pentru a 
garanta acest lucru;

Or. en

Amendamentul 105
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că particularitățile 
specifice ale băncilor cooperatiste trebuie 
luate în considerare în cadrul 
reglementării piețelor financiare și al 
respectării legislațiilor de punere în 
aplicare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că programele și fondurile 
instituite în cadrul financiar multianual 
(pentru perioada 2014-2020) ar trebui să 
fie instrumente importante pentru 
sprijinirea cooperativelor; susține că, la 
definirea programelor operaționale, ar 
trebui să existe o concentrare asupra 
acordării de sprijin pentru dezvoltarea 
durabilă a întreprinderilor și restructurarea 

17. subliniază că programele și fondurile 
instituite în cadrul financiar multianual 
(pentru perioada 2014-2020) ar trebui să 
fie instrumente importante pentru 
sprijinirea cooperativelor și, la un nivel 
mai general, a întreprinderilor economiei 
sociale; susține că, la definirea 
programelor operaționale, ar trebui să 
existe o concentrare asupra acordării de 



AM\930616RO.doc 63/72 PE507.938v01-00

RO

responsabilă, inclusiv măsuri, precum 
transferurile de întreprinderi către lucrători, 
cooperative sociale, dezvoltarea locală și 
inovarea socială, utilizând subvenții 
globale și alte instrumente financiare;

sprijin pentru dezvoltarea durabilă a 
întreprinderilor și restructurarea 
responsabilă, inclusiv măsuri, precum în 
special transferurile de întreprinderi către 
lucrători, cooperative sociale, rolul 
întreprinderilor economiei sociale în 
materie de dezvoltare locală și de inovare 
socială, tehnologică și productivă, 
utilizând subvenții globale și alte 
instrumente financiare, inclusiv Fondul 
european de ajustare la globalizare;

Or. fr

Amendamentul 107
Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că programele și fondurile 
instituite în cadrul financiar multianual 
(pentru perioada 2014-2020) ar trebui să 
fie instrumente importante pentru 
sprijinirea cooperativelor; susține că, la 
definirea programelor operaționale, ar 
trebui să existe o concentrare asupra 
acordării de sprijin pentru dezvoltarea 
durabilă a întreprinderilor și restructurarea 
responsabilă, inclusiv măsuri, precum 
transferurile de întreprinderi către lucrători, 
cooperative sociale, dezvoltarea locală și 
inovarea socială, utilizând subvenții 
globale și alte instrumente financiare;

17. consideră că programele și fondurile 
instituite în cadrul financiar multianual 
(pentru perioada 2014-2020) ar trebui să 
fie instrumente importante pentru 
sprijinirea cooperativelor; susține că, la 
definirea programelor operaționale, ar 
trebui să existe o concentrare asupra 
facilitării stabilirii de cooperative noi, 
acordării de sprijin pentru dezvoltarea 
durabilă a întreprinderilor și restructurarea 
responsabilă, inclusiv măsuri, precum 
transferurile de întreprinderi către lucrători, 
cooperative sociale, dezvoltarea locală și 
inovarea socială, utilizând subvenții 
globale și alte instrumente financiare;

Or. nl

Amendamentul 108
Antonio Cancian
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Propunere de rezoluție 
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că programele și fondurile 
instituite în cadrul financiar multianual 
(pentru perioada 2014-2020) ar trebui să 
fie instrumente importante pentru 
sprijinirea cooperativelor; susține că, la 
definirea programelor operaționale, ar 
trebui să existe o concentrare asupra 
acordării de sprijin pentru dezvoltarea 
durabilă a întreprinderilor și restructurarea 
responsabilă, inclusiv măsuri, precum 
transferurile de întreprinderi către lucrători, 
cooperative sociale, dezvoltarea locală și 
inovarea socială, utilizând subvenții 
globale și alte instrumente financiare;

17. consideră că programele și fondurile 
instituite în cadrul financiar multianual 
(pentru perioada 2014-2020) ar trebui să 
fie instrumente importante pentru 
sprijinirea sectorului economic și social; 
susține că, la definirea programelor 
operaționale, ar trebui să existe o 
concentrare asupra acordării de sprijin 
pentru dezvoltarea durabilă a 
întreprinderilor și restructurarea 
responsabilă, inclusiv măsuri, precum 
transferurile de întreprinderi către lucrători, 
cooperative și întreprinderi sociale, 
dezvoltarea locală și inovarea socială, 
utilizând subvenții globale și alte 
instrumente financiare;

Or. it

Amendamentul 109
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că programele și fondurile 
instituite în cadrul financiar multianual 
(pentru perioada 2014-2020) ar trebui să 
fie instrumente importante pentru 
sprijinirea cooperativelor; susține că, la 
definirea programelor operaționale, ar 
trebui să existe o concentrare asupra 
acordării de sprijin pentru dezvoltarea 
durabilă a întreprinderilor și restructurarea 
responsabilă, inclusiv măsuri, precum 
transferurile de întreprinderi către lucrători, 
cooperative sociale, dezvoltarea locală și 
inovarea socială, utilizând subvenții 
globale și alte instrumente financiare;

17. consideră că programele și fondurile 
instituite în cadrul financiar multianual 
(pentru perioada 2014-2020) ar trebui să 
fie instrumente importante pentru 
sprijinirea cooperativelor; susține că, la 
definirea programelor operaționale, ar 
trebui să existe o concentrare asupra 
acordării de sprijin pentru dezvoltarea 
durabilă a întreprinderilor și restructurarea 
responsabilă, inclusiv măsuri, precum 
transferurile de întreprinderi către lucrători, 
cooperative sociale, dezvoltarea locală și 
inovarea socială, utilizând instrumente 
financiare;
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Or. it

Amendamentul 110
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că programele și fondurile 
instituite în cadrul financiar multianual 
(pentru perioada 2014-2020) ar trebui să 
fie instrumente importante pentru 
sprijinirea cooperativelor; susține că, la 
definirea programelor operaționale, ar 
trebui să existe o concentrare asupra 
acordării de sprijin pentru dezvoltarea 
durabilă a întreprinderilor și restructurarea 
responsabilă, inclusiv măsuri, precum 
transferurile de întreprinderi către lucrători, 
cooperative sociale, dezvoltarea locală și 
inovarea socială, utilizând subvenții
globale și alte instrumente financiare;

17. consideră că programele și fondurile 
instituite în cadrul financiar multianual 
(pentru perioada 2014-2020) ar putea să 
fie instrumente importante pentru 
sprijinirea cooperativelor; susține că, la 
definirea programelor operaționale, ar 
trebui să existe o concentrare asupra 
acordării de sprijin pentru dezvoltarea 
durabilă a întreprinderilor și restructurarea 
responsabilă, inclusiv măsuri, precum 
transferurile de întreprinderi către lucrători, 
cooperative sociale, dezvoltarea locală și 
inovarea socială, utilizând subvenții 
globale și alte instrumente financiare;

Or. en

Amendamentul 111
Roberta Angelilli

Propunere de rezoluție 
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că, în cadrul programării 
financiare comunitare și naționale, 
trebuie acordată o atenție deosebită (sau 
trebuie rezervată o pondere procentuală) 
cooperativelor care urmăresc promovarea 
accesului la locuri de muncă al 
persoanelor defavorizate, astfel cum sunt 
definite inclusiv în Regulamentul (CE) 
nr. 2204/2002, în vederea consolidării și 



PE507.938v01-00 66/72 AM\930616RO.doc

RO

dezvoltării unor niveluri mai avansate și 
mai bune de protecție socială;

Or. it

Amendamentul 112
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei, în cadrul viitorului 
exercițiu financiar, să susțină un proiect-
pilot pentru a suporta transferurile de 
întreprinderi aflate în criză către 
lucrători, astfel încât aceștia să își poată 
continua activitățile și crea noi 
cooperative care scot în evidență 
întreprinderile aflate în criză sau în 
faliment;

Or. fr

Amendamentul 113
Mario Pirillo

Propunerea de rezoluție 
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să elaboreze inițiative 
care sprijină ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor în sectorul 
cooperativelor;
invită Comisia să încurajeze difuzarea în 
statele membre a modelului 
cooperativelor, ca instrument privilegiat 
pentru crearea unor noi locuri de muncă;

Or. it
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Amendamentul 114
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție 
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să ia măsuri pentru a 
înlesni accesul cooperativelor la întreaga 
gamă de servicii de sprijinire a 
întreprinderilor, deoarece acest lucru le va 
ajuta să contribuie în continuare la 
creșterea durabilă;

18. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să ia măsuri pentru a 
înlesni accesul cooperativelor la întreaga 
gamă de servicii de sprijinire a 
întreprinderilor, deoarece acest lucru le va 
ajuta să contribuie în continuare la 
creșterea durabilă; în acest sens, îndeamnă 
statele membre să introducă măsuri care 
să faciliteze accesul la credit al 
cooperativelor, în special cu privire la 
cooperativele artizanilor și rețelele de 
colaborare formate din 
microîntreprinderi;

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să ia măsuri pentru a 
înlesni accesul cooperativelor la întreaga 
gamă de servicii de sprijinire a 
întreprinderilor, deoarece acest lucru le 
va ajuta să contribuie în continuare la 
creșterea durabilă;

18. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să ia măsuri pentru a 
înlesni accesul cooperativelor, și, la un 
nivel mai general, la întreprinderile 
economiei sociale, la întreaga gamă de 
servicii de sprijinire a întreprinderilor;

Or. fr
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Amendamentul 116
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să ia măsuri pentru a 
înlesni accesul cooperativelor la întreaga 
gamă de servicii de sprijinire a 
întreprinderilor, deoarece acest lucru le va 
ajuta să contribuie în continuare la 
creșterea durabilă;

18. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să ia măsuri pentru a 
înlesni accesul cooperativelor la întreaga 
gamă de servicii de sprijinire a 
întreprinderilor, deoarece acest lucru le va 
ajuta să contribuie în continuare la 
dezvoltarea durabilă a economiilor lor;

Or. en

Amendamentul 117
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să ia măsuri pentru a 
înlesni accesul cooperativelor la întreaga 
gamă de servicii de sprijinire a 
întreprinderilor, deoarece acest lucru le va 
ajuta să contribuie în continuare la 
creșterea durabilă;

18. consideră, de asemenea, că statele 
membre ar trebui să ia măsuri pentru a 
înlesni accesul cooperativelor și al 
întreprinderilor sociale la întreaga gamă 
de servicii de sprijinire a întreprinderilor, 
deoarece acest lucru le va ajuta să 
contribuie în continuare la creșterea 
durabilă;

Or. it

Amendamentul 118
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că statele membre ar trebui 
să adopte măsuri adecvate care să 
conducă la îndepărtarea oricăror bariere 
de natură legală, administrativă ori 
birocratică care împiedică sau limitează 
dezvoltarea cooperativelor;

Or. ro

Amendamentul 119
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că accesul la piață al 
asociațiilor de credit corporatiste mici ar 
trebui facilitat în întreaga Europă;

Or. en

Amendamentul 120
Jacky Hénin

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază necesitatea unei 
colaborări fructuoase între sectorul 
bancar și cooperative; Comisia ar trebui 
să încurajeze instituirea unor centre 
bancare publice care ar veni în ajutorul 
cooperativelor, în special prin intermediul 
împrumuturilor cu dobândă redusă;

Or. fr
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Amendamentul 121
Jacky Hénin

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. are în vedere faptul că cooperativele 
sunt entități utile dar fragile, este 
important să se evidențieze rolul de 
sprijinire pe care îl au autoritățile 
teritoriale; ar trebui să li se solicite 
instituțiilor europene și statelor membre 
să acorde autorităților locale resursele 
care să vină în sprijinul creării și 
dezvoltării de cooperative;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră, în plus, că rețelele de 
colaborare între IMM-uri, precum cele care 
există deja în UE sub forma unei 
cooperative (cooperative ale artizanilor, 
cooperative ale IMM-urilor, cooperativele 
de activitate și de ocupare a forței de 
muncă etc.), ar trebui încurajate, deoarece 
aceste rețele consolidează în mod 
considerabil durabilitatea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici prin comercializare, achiziții sau alte 
servicii și ajută microîntreprinderile și 
întreprinderile mici să fie o sursă de 
inovare;

19. consideră, în plus, că rețelele de 
colaborare între IMM-uri, precum cele care 
există deja în UE sub forma unei 
cooperative (cooperative ale artizanilor, 
cooperative ale IMM-urilor, cooperativele 
de activitate și de ocupare a forței de 
muncă etc.), ar trebui încurajate, deoarece 
aceste rețele consolidează în mod 
considerabil crearea și durabilitatea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici prin comercializare, achiziții sau alte 
servicii și ajută microîntreprinderile și 
întreprinderile mici să fie o sursă de 
inovare;

Or. fr
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Amendamentul 123
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că, pentru a sprijini 
crearea de noi cooperative, ar trebui 
dezvoltate servicii pentru cooperativele 
nou înființate; mai mult, inițiativele care 
promovează modelul de cooperativă în 
rândul potențialilor antreprenori noi 
(adică în programa universitară) ar trebui 
încurajate atât la nivel național, cât și la 
nivel european;

Or. en

Amendamentul 124
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Comisiei și statelor membre 
să faciliteze și să promoveze crearea de 
clustere de cooperative și întreprinderi 
sociale pentru a le ajuta să recupereze 
resursele necesare ocupării unui loc mai 
important în interiorul lanțului de 
producție și distribuție și pentru a sprijini 
acele economii de scară necesare 
finanțării activităților de cercetare, 
dezvoltare și inovare;

Or. it



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

RO

Amendamentul 125
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție 
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. invită Comisia să elaboreze și să 
sprijine politici pentru menținerea și  
protecția locurilor de muncă deja 
existente, pe lângă cele care urmăresc să 
creeze locuri de muncă noi;

Or. it


