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Predlog spremembe 1
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Naslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

o prispevku zadrug k izhodu iz krize o prispevku zadrug in socialnih podjetij k 
izhodu iz krize

Or. it

Predlog spremembe 2
Ivo Belet

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU), zlasti njenega člena 3(3),

Or. nl

Predlog spremembe 3
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. ugotavlja, da je zadružno gibanje 
projekt, ki zmanjšuje neenakosti in 
podpira vstop ustvarjenih organizacij v 
družbo, s čimer daje javnosti 
demokratično alternativo za ustvarjanje 
delovnih mest, stabilizacijo prebivalstva 
pred socialno in ekonomsko 
dezertifikacijo, spodbujanje pravične in 
trajnostne trgovine ter izobraževanje in 
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usposabljanje skupnosti prek spodbujanja 
njihove vključenosti v zadružne 
dejavnosti; poudarja, da v današnji 
kapitalistični družbi zadružno gibanje 
samo ne bo zadostovalo za rešitev vseh 
socialnih in ekonomskih težav;

Or. pt

Predlog spremembe 4
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je v EU približno 160 000 
zadružnih podjetij, ki so v lasti 123 
milijonov članov in zagotavljajo 5,4 
milijona delovnih mest – vključno s 
približno 50 000 zadružnimi podjetji v 
industrijskem in storitvenem sektorju, ki 
zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest –
in da zadružna podjetja v povprečju 
prispevajo približno 5 % k BDP držav 
članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj 
letih zaradi prestrukturiranja podjetij v 
krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več 
sto industrijskih in storitvenih zadružnih 
podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in 
ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih 
dejavnosti in delovnih mest; ugotavlja, da 
so imele industrijske in storitvene zadružne 
skupine ključni vpliv na regionalni razvoj v 
nekaterih najbolj industrializiranih regijah 
EU; ugotavlja, da nekatere industrijske in 
storitvene zadruge, specializirane za 
vključevanje na trg dela, zagotavljajo več 
kot 30 000 delovnih mest invalidom in 
prikrajšanim posameznikom; ugotavlja, da 
imajo zadruge zelo pomembno vlogo v EU 
z gospodarskega in socialnega vidika ter 
vidika zaposlovanja;

1. ugotavlja, da je v EU približno 160 000 
zadružnih podjetij, ki so v lasti 123 
milijonov članov in zagotavljajo 5,4 
milijona delovnih mest – vključno s 
približno 50 000 zadružnimi podjetji v 
industrijskem in storitvenem sektorju, ki 
zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest –
in da zadružna podjetja v povprečju 
prispevajo približno 5 % k BDP držav 
članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj 
letih zaradi prestrukturiranja podjetij v 
krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več 
sto industrijskih in storitvenih zadružnih 
podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in 
ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih 
dejavnosti in delovnih mest; ugotavlja, da 
so imele industrijske in storitvene zadružne 
skupine ključni vpliv na regionalni razvoj v 
nekaterih najbolj industrializiranih regijah 
EU; ugotavlja, da nekatere industrijske in 
storitvene zadruge, specializirane za 
vključevanje na trg dela, zagotavljajo več 
kot 30 000 delovnih mest invalidom in 
prikrajšanim posameznikom; opozarja, da 
se je v netradicionalnih sektorjih zadružni 
model precej razširil, na primer sektorjih 
socialnih, zdravstvenih in digitalnih 
storitev, storitev podpore podjetjem in 
storitev splošnega pomena, ki jih je prej 
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zagotavljal javni sektor (npr. proizvajanje 
električne energije iz obnovljivih virov), in 
tako postal model tudi za samozaposlene 
osebe in svobodne poklice; ugotavlja, da 
imajo zadruge zelo pomembno vlogo v EU 
z gospodarskega in socialnega vidika ter 
vidika zaposlovanja, poleg tega pa so 
gonilo socialnih inovacij, ki je pomembna 
tema tako v strategiji Evropa 2020 kot v 
Obzorju 2020;

Or. it

Predlog spremembe 5
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je v EU približno 160 000 
zadružnih podjetij, ki so v lasti 123 
milijonov članov in zagotavljajo 5,4 
milijona delovnih mest – vključno s 
približno 50 000 zadružnimi podjetji v 
industrijskem in storitvenem sektorju, ki 
zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest –
in da zadružna podjetja v povprečju 
prispevajo približno 5 % k BDP držav 
članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj 
letih zaradi prestrukturiranja podjetij v 
krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več 
sto industrijskih in storitvenih zadružnih 
podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in 
ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih 
dejavnosti in delovnih mest; ugotavlja, da 
so imele industrijske in storitvene zadružne 
skupine ključni vpliv na regionalni razvoj v 
nekaterih najbolj industrializiranih regijah 
EU; ugotavlja, da nekatere industrijske in 
storitvene zadruge, specializirane za 
vključevanje na trg dela, zagotavljajo več 
kot 30 000 delovnih mest invalidom in 
prikrajšanim posameznikom; ugotavlja, da 

1. ugotavlja, da je v EU približno 160 000 
zadružnih podjetij, ki so v lasti 123 
milijonov članov in zagotavljajo 5,4 
milijona delovnih mest – vključno s 
približno 50 000 zadružnimi podjetji v 
industrijskem in storitvenem sektorju, ki 
zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest –
in da zadružna podjetja v povprečju 
prispevajo približno 5 % k BDP držav 
članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj 
letih zaradi prestrukturiranja podjetij v 
krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več 
sto industrijskih in storitvenih zadružnih 
podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in 
ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih 
dejavnosti in delovnih mest; ugotavlja, da 
so imele industrijske in storitvene zadružne 
skupine ključni vpliv na regionalni razvoj v 
nekaterih najbolj industrializiranih regijah 
EU; ugotavlja, da nekatere industrijske in 
storitvene zadruge, specializirane za 
vključevanje na trg dela, zagotavljajo več 
kot 30 000 delovnih mest invalidom in 
prikrajšanim posameznikom; ugotavlja, da 
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imajo zadruge zelo pomembno vlogo v EU 
z gospodarskega in socialnega vidika ter 
vidika zaposlovanja;

so državljani, ki prevzemajo odgovornost 
in vlagajo v lastno trajnostno proizvodnjo, 
distribucijo in oskrbo z energijo, v zadnjih 
desetletjih ustanovili več kot 1000 zadrug 
za obnovljive vire energije; ugotavlja, da 
imajo zadruge zelo pomembno vlogo v EU 
z gospodarskega in socialnega vidika ter 
vidika trajnostnega razvoja in 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 6
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je v EU približno 160 000 
zadružnih podjetij, ki so v lasti 123 
milijonov članov in zagotavljajo 5,4 
milijona delovnih mest – vključno s 
približno 50 000 zadružnimi podjetji v 
industrijskem in storitvenem sektorju, ki 
zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest –
in da zadružna podjetja v povprečju 
prispevajo približno 5 % k BDP držav 
članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj 
letih zaradi prestrukturiranja podjetij v 
krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več 
sto industrijskih in storitvenih zadružnih 
podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in 
ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih 
dejavnosti in delovnih mest; ugotavlja, da 
so imele industrijske in storitvene zadružne 
skupine ključni vpliv na regionalni razvoj v 
nekaterih najbolj industrializiranih regijah 
EU; ugotavlja, da nekatere industrijske in 
storitvene zadruge, specializirane za 
vključevanje na trg dela, zagotavljajo več 
kot 30 000 delovnih mest invalidom in 
prikrajšanim posameznikom; ugotavlja, da
imajo zadruge zelo pomembno vlogo v EU 
z gospodarskega in socialnega vidika ter 

1. ugotavlja, da je v EU približno 160 000 
zadružnih podjetij, ki so v lasti 123 
milijonov članov in zagotavljajo 5,4 
milijona delovnih mest – vključno s 
približno 50 000 zadružnimi podjetji v 
industrijskem in storitvenem sektorju, ki 
zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest –
in da zadružna podjetja v povprečju 
prispevajo približno 5 % k BDP držav 
članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj 
letih zaradi prestrukturiranja podjetij v 
krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več 
sto industrijskih in storitvenih zadružnih 
podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in 
ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih 
dejavnosti in delovnih mest; ugotavlja, da 
so imele industrijske in storitvene zadružne 
skupine ključni vpliv na regionalni razvoj v 
nekaterih najbolj industrializiranih regijah 
EU; ugotavlja, da nekatere industrijske in 
storitvene zadruge, specializirane za 
vključevanje na trg dela, zagotavljajo več 
kot 30 000 delovnih mest invalidom in 
prikrajšanim posameznikom; ugotavlja, da
dajejo zadruge na voljo sredstva za 
namene trajnostnega ekonomskega in 
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vidika zaposlovanja; socialnega razvoja regionalnih in lokalnih 
skupnosti ter tako v praksi uresničujejo 
načela socialnega tržnega gospodarstva 
praktično po vsej EU;

Or. nl

Predlog spremembe 7
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je v EU približno 160 000 
zadružnih podjetij, ki so v lasti 123 
milijonov članov in zagotavljajo 5,4 
milijona delovnih mest – vključno s 
približno 50 000 zadružnimi podjetji v 
industrijskem in storitvenem sektorju, ki 
zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest –
in da zadružna podjetja v povprečju 
prispevajo približno 5 % k BDP držav 
članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj 
letih zaradi prestrukturiranja podjetij v 
krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več 
sto industrijskih in storitvenih zadružnih 
podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in 
ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih 
dejavnosti in delovnih mest; ugotavlja, da 
so imele industrijske in storitvene zadružne 
skupine ključni vpliv na regionalni razvoj v 
nekaterih najbolj industrializiranih regijah 
EU; ugotavlja, da nekatere industrijske in 
storitvene zadruge, specializirane za 
vključevanje na trg dela, zagotavljajo več 
kot 30 000 delovnih mest invalidom in 
prikrajšanim posameznikom; ugotavlja, da 
imajo zadruge zelo pomembno vlogo v EU 
z gospodarskega in socialnega vidika ter 
vidika zaposlovanja;

1. ugotavlja, da so v EU socialna podjetja 
vse pomembnejša in da je med njimi
približno 160 000 zadružnih podjetij, ki so 
v lasti 123 milijonov članov in zagotavljajo 
5,4 milijona delovnih mest – vključno s 
približno 50 000 zadružnimi podjetji v 
industrijskem in storitvenem sektorju, ki 
zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest –
in da zadružna podjetja v povprečju 
prispevajo približno 5 % k BDP držav 
članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj 
letih zaradi prestrukturiranja podjetij v 
krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več 
sto industrijskih in storitvenih zadružnih 
podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in 
ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih 
dejavnosti in delovnih mest; ugotavlja, da 
so imele industrijske in storitvene zadružne 
skupine ključni vpliv na regionalni razvoj v 
nekaterih najbolj industrializiranih regijah 
EU; ugotavlja, da nekatere industrijske in 
storitvene zadruge, specializirane za 
vključevanje na trg dela, zagotavljajo več 
kot 30 000 delovnih mest invalidom in 
prikrajšanim posameznikom; ugotavlja, da 
imajo zadruge zelo pomembno vlogo v EU 
z gospodarskega in socialnega vidika ter 
vidika zaposlovanja;

Or. it
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Predlog spremembe 8
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je v EU približno 160 000 
zadružnih podjetij, ki so v lasti 123 
milijonov članov in zagotavljajo 5,4 
milijona delovnih mest – vključno s 
približno 50 000 zadružnimi podjetji v 
industrijskem in storitvenem sektorju, ki 
zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest –
in da zadružna podjetja v povprečju 
prispevajo približno 5 % k BDP držav 
članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj 
letih zaradi prestrukturiranja podjetij v 
krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več 
sto industrijskih in storitvenih zadružnih 
podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in 
ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih 
dejavnosti in delovnih mest; ugotavlja, da 
so imele industrijske in storitvene zadružne 
skupine ključni vpliv na regionalni razvoj v 
nekaterih najbolj industrializiranih regijah 
EU; ugotavlja, da nekatere industrijske in 
storitvene zadruge, specializirane za 
vključevanje na trg dela, zagotavljajo več 
kot 30 000 delovnih mest invalidom in 
prikrajšanim posameznikom; ugotavlja, da 
imajo zadruge zelo pomembno vlogo v EU 
z gospodarskega in socialnega vidika ter 
vidika zaposlovanja;

1. ugotavlja, da je v EU približno 160 000 
zadružnih podjetij, ki so v lasti 123 
milijonov članov in zagotavljajo 5,4 
milijona delovnih mest – vključno s 
približno 50 000 zadružnimi podjetji v
industrijskem in storitvenem sektorju, ki 
zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest –
in da zadružna podjetja v povprečju 
prispevajo približno 5 % k BDP držav 
članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj 
letih zaradi prestrukturiranja podjetij v 
krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več 
sto industrijskih in storitvenih zadružnih 
podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in 
ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih 
dejavnosti in delovnih mest; ugotavlja, da 
so imele industrijske in storitvene zadružne 
skupine ključni vpliv na regionalni razvoj v 
nekaterih najbolj industrializiranih regijah 
EU; ugotavlja, da socialne zadruge, 
specializirane za vključevanje na trg dela, 
zagotavljajo več kot 30 000 delovnih mest 
invalidom in prikrajšanim posameznikom v 
industrijskem in storitvenem sektorju;
ugotavlja, da imajo zadruge zelo 
pomembno vlogo v EU z gospodarskega in 
socialnega vidika ter vidika zaposlovanja;

Or. da

Predlog spremembe 9
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da zadružni podjetniški 
model prispeva k pravi gospodarski 
pluralnosti in je nepogrešljiv del 
socialnega tržnega gospodarstva ter je v 
celoti usklajen z vrednotami Pogodbe EU 
in cilji strategije Evropa 2020;

Or. it

Predlog spremembe 10
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so se zadruge v kriznih 
časih izkazale za še odpornejše od 
številnih tradicionalnih podjetij, in 
ugotavlja, da obstajajo dokazi o tej 
odpornosti, zlasti v zvezi z zadružnimi 
bankami ter industrijskimi in storitvenimi 
zadrugami (delavske zadruge, socialne 
zadruge in zadruge, ki so jih ustanovila 
mala in srednja podjetja);

2. poudarja, da so se številne zadruge v 
kriznih časih izkazale za odporne, in 
ugotavlja, da obstajajo dokazi o tej 
odpornosti, zlasti v zvezi z zadružnimi 
bankami ter industrijskimi in storitvenimi 
zadrugami (delavske zadruge, socialne 
zadruge in zadruge, ki so jih ustanovila 
mala in srednja podjetja);

Or. nl

Predlog spremembe 11
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so se zadruge v kriznih 
časih izkazale za še odpornejše od številnih 
tradicionalnih podjetij, in ugotavlja, da 
obstajajo dokazi o tej odpornosti, zlasti v 

2. poudarja, da so se zadruge v kriznih 
časih izkazale za še odpornejše od številnih 
tradicionalnih podjetij, tako glede stopnje 
zaposlenosti kot zaprtja podjetij, saj so se 
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zvezi z zadružnimi bankami ter 
industrijskimi in storitvenimi zadrugami 
(delavske zadruge, socialne zadruge in 
zadruge, ki so jih ustanovila mala in 
srednja podjetja);

odprle tudi novim sektorjem, in ugotavlja, 
da obstajajo dokazi o tej odpornosti, zlasti 
v zvezi z zadružnimi bankami ter 
industrijskimi in storitvenimi zadrugami 
(delavske zadruge, socialne zadruge in 
zadruge, ki so jih ustanovila mala in 
srednja podjetja); ugotavlja, da zadruge v 
skupnostih postajajo vse pomembnejše in 
da predvsem omogočajo neposredno 
sodelovanje državljanov pri odzivanju na 
različne potrebe, kot so socialne in 
zdravstvene storitve, storitve 
izobraževanja, trgovske storitve, 
komunikacijske storitve itd., zlasti na 
odročnih ali prikrajšanih območjih;

Or. it

Predlog spremembe 12
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so se zadruge v kriznih 
časih izkazale za še odpornejše od številnih 
tradicionalnih podjetij, in ugotavlja, da 
obstajajo dokazi o tej odpornosti, zlasti v 
zvezi z zadružnimi bankami ter 
industrijskimi in storitvenimi zadrugami 
(delavske zadruge, socialne zadruge in 
zadruge, ki so jih ustanovila mala in 
srednja podjetja);

2. poudarja, da so se zadruge in socialna 
podjetja v kriznih časih izkazale za še 
odpornejše od številnih tradicionalnih 
podjetij glede stopnje zaposlenosti in 
zaprtja podjetij in ugotavlja, da obstajajo 
dokazi o tej odpornosti, zlasti v zvezi z 
zadružnimi bankami ter industrijskimi in 
storitvenimi zadrugami (delavske zadruge, 
socialne zadruge in zadruge, ki so jih 
ustanovila mala in srednja podjetja),
zahvaljujoč veliki sposobnosti 
prilagajanja spremembam in ohranjanja 
gospodarskih dejavnosti, izpostavljenih 
tveganju, pri čemer še naprej sledijo 
svojemu poslanstvu;

Or. it
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Predlog spremembe 13
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so se zadruge v kriznih 
časih izkazale za še odpornejše od številnih 
tradicionalnih podjetij, in ugotavlja, da 
obstajajo dokazi o tej odpornosti, zlasti v 
zvezi z zadružnimi bankami ter 
industrijskimi in storitvenimi zadrugami 
(delavske zadruge, socialne zadruge in 
zadruge, ki so jih ustanovila mala in 
srednja podjetja);

2. poudarja, da so se zadruge v kriznih 
časih izkazale za še odpornejše od številnih 
tradicionalnih podjetij, in ugotavlja, da 
obstajajo dokazi o tej odpornosti, zlasti v 
zvezi z zadružnimi bankami ter 
industrijskimi in storitvenimi zadrugami 
(delavske zadruge, socialne zadruge in 
zadruge, ki so jih ustanovila mala in 
srednja podjetja); v zvezi s tem opozarja na 
strateški pomen zadrug, ki jih sestavljajo 
mala in srednja podjetja, ki lahko 
omogočijo reševanje skupnih izzivov in 
razvoj pomembne ekonomije obsega;

Or. it

Predlog spremembe 14
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so se zadruge v kriznih 
časih izkazale za še odpornejše od številnih 
tradicionalnih podjetij, in ugotavlja, da 
obstajajo dokazi o tej odpornosti, zlasti v 
zvezi z zadružnimi bankami ter 
industrijskimi in storitvenimi zadrugami 
(delavske zadruge, socialne zadruge in 
zadruge, ki so jih ustanovila mala in 
srednja podjetja);

2. poudarja, da so se zadruge v kriznih 
časih izkazale za še odpornejše od številnih 
tradicionalnih podjetij, in ugotavlja, da 
obstajajo dokazi o tej odpornosti, zlasti v 
zvezi z zadružnimi bankami ter 
industrijskimi in storitvenimi zadrugami 
(delavske zadruge, socialne zadruge in 
zadruge, ki so jih ustanovila mala in 
srednja podjetja), predvsem v proizvodnji 
energije iz obnovljivih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da bi mogle zadruge imeti 
pomembno vlogo pri prehodu na energijo 
iz obnovljivih virov in boju proti 
energetski revščini; uvajanje tehnologije 
obnovljivih virov malega in srednjega 
obsega lahko pospešimo z 
opolnomočenjem lokalnih skupnosti za 
pridobivanje lastne energije; tovrstna 
tehnologija bo pripomogla k učinkovitejši 
uporabi energije in državljanom 
omogočila več nadzora nad ceno energije, 
ki jo porabljajo;

Or. en

Predlog spremembe 16
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da lahko v času recesije zadruge 
učinkovito spodbujajo podjetništvo na 
mikroekonomski ravni, saj malim 
podjetnikom – veliko krat so to skupine 
državljanov – omogočajo, da prevzamejo 
podjetniške odgovornosti; v zvezi s tem 
podpira razvoj zadrug v sektorju 
socialnega varstva, ki omogočajo 
zagotavljanje večje socialne vključenosti 
šibkejših skupin;

Or. it
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Predlog spremembe 17
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je večja odpornost zlasti 
posledica zadružnega modela upravljanja, 
ki temelji na skupnem lastništvu in 
demokratičnem nadzoru, ki ga izvajajo 
zainteresirani člani, hkrati pa je zanjo
zaslužna tudi značilna metoda akumulacije 
kapitala; meni, da ta model zadrugam 
pomaga zavzeti dolgoročen pristop in jih 
vpenja v lokalno gospodarstvom, s čimer 
jim daje delež v lokalnem trajnostnem 
razvoju ter zagotavlja, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne selijo svoje 
proizvodnje;

3. meni, da je večja odpornost zlasti 
posledica zadružnega modela upravljanja, 
ki temelji na skupnem lastništvu in 
demokratičnem nadzoru, ki ga izvajajo 
zainteresirani člani, ter ekonomskega 
udejstvovanja njihovih pridruženih 
članov, njihove samostojnosti in 
neodvisnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in informacij, namenjenega 
zadružnim članom, sodelovanja med 
zadrugami in njihove predanosti 
skupnosti; poudarja, da je za njihovo 
odpornost zaslužna tudi značilna metoda 
akumulacije kapitala, z uravnoteženimi 
socialnimi in ekonomskimi cilji in načrti 
izboljšanja njihovega delovanja in 
dejavnosti; meni, da ta model zadrugam 
pomaga zavzeti dolgoročen pristop in jih 
vpenja v lokalno gospodarstvom, s čimer 
jim daje delež v lokalnem trajnostnem 
razvoju ter zagotavlja, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne selijo svoje 
proizvodnje;

Or. pt

Predlog spremembe 18
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je večja odpornost zlasti 
posledica zadružnega modela upravljanja, 

3. meni, da je odpornost zlasti posledica
zadružnega modela upravljanja, ki temelji 
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ki temelji na skupnem lastništvu in 
demokratičnem nadzoru, ki ga izvajajo 
zainteresirani člani, hkrati pa je zanjo 
zaslužna tudi značilna metoda akumulacije 
kapitala; meni, da ta model zadrugam 
pomaga zavzeti dolgoročen pristop in jih 
vpenja v lokalno gospodarstvom, s čimer 
jim daje delež v lokalnem trajnostnem 
razvoju ter zagotavlja, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne selijo svoje 
proizvodnje;

na skupnem lastništvu in demokratičnem 
nadzoru, ki ga izvajajo zainteresirani člani, 
hkrati pa je zanjo zaslužna tudi značilna 
metoda akumulacije kapitala, ki je manj 
odvisna od razvoja finančnih trgov; meni, 
da ta model zadrugam lahko pomaga 
zavzeti dolgoročen pristop in jih vpenja v 
lokalno gospodarstvo, s čimer jim daje 
delež v lokalnem trajnostnem razvoju, tudi 
kadar pod pritiskom mednarodne 
konkurence preselijo del svojih 
dejavnosti;

Or. nl

Predlog spremembe 19
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je večja odpornost zlasti 
posledica zadružnega modela upravljanja, 
ki temelji na skupnem lastništvu in 
demokratičnem nadzoru, ki ga izvajajo 
zainteresirani člani, hkrati pa je zanjo 
zaslužna tudi značilna metoda akumulacije 
kapitala; meni, da ta model zadrugam
pomaga zavzeti dolgoročen pristop in jih
vpenja v lokalno gospodarstvom, s čimer
jim daje delež v lokalnem trajnostnem
razvoju ter zagotavlja, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne selijo svoje 
proizvodnje;

3. meni, da je večja odpornost zlasti 
posledica zadružnega modela upravljanja, 
ki temelji na skupnem lastništvu in 
demokratičnem nadzoru, ki ga izvajajo 
zainteresirani člani, hkrati pa so zanjo 
zaslužna tudi značilna načela ponovnega 
vlaganja presežkov v razvoj podjetij, s 
čimer se bistveno zmanjša zadolženost 
zadrug; meni, da ta načela zadrugam
pomagajo zavzeti dolgoročen pristop in jih
vpenjajo v lokalno gospodarstvo, s čimer
prispevajo k lokalnemu trajnostnemu
razvoju ter zagotavljajo, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne selijo svoje 
proizvodnje;

Or. da

Predlog spremembe 20
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je večja odpornost zlasti 
posledica zadružnega modela upravljanja, 
ki temelji na skupnem lastništvu in 
demokratičnem nadzoru, ki ga izvajajo 
zainteresirani člani, hkrati pa je zanjo 
zaslužna tudi značilna metoda akumulacije 
kapitala; meni, da ta model zadrugam 
pomaga zavzeti dolgoročen pristop in jih 
vpenja v lokalno gospodarstvom, s čimer 
jim daje delež v lokalnem trajnostnem 
razvoju ter zagotavlja, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne selijo svoje 
proizvodnje;

3. meni, da je večja odpornost zlasti 
posledica zadružnega modela upravljanja, 
ki temelji na skupnem lastništvu, 
odločanju o strategijah podjetja in 
demokratičnem nadzoru, ki ga izvajajo 
zainteresirani člani, hkrati pa je zanjo 
zaslužna tudi značilna metoda akumulacije 
kapitala, povezane z namenitvijo presežkov 
oblikovanju rezerve, katere najmanj en 
del je nedeljiv, in z uresničevanjem ciljev 
podjetja; meni, da ta model zadrugam 
pomaga zavzeti dolgoročen pristop in jih 
vpenja v lokalno gospodarstvom, s čimer 
jim daje delež v lokalnem trajnostnem 
razvoju ter zagotavlja, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne selijo svoje 
proizvodnje;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je večja odpornost zlasti 
posledica zadružnega modela upravljanja, 
ki temelji na skupnem lastništvu in 
demokratičnem nadzoru, ki ga izvajajo 
zainteresirani člani, hkrati pa je zanjo 
zaslužna tudi značilna metoda akumulacije 
kapitala; meni, da ta model zadrugam 
pomaga zavzeti dolgoročen pristop in jih 
vpenja v lokalno gospodarstvom, s čimer 
jim daje delež v lokalnem trajnostnem 
razvoju ter zagotavlja, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne selijo svoje 

3. meni, da je večja odpornost zlasti 
posledica zadružnega modela upravljanja, 
ki temelji na skupnem lastništvu in 
demokratičnem nadzoru in udeležbi, ki ju 
izvajajo zainteresirani člani, hkrati pa je 
zanjo zaslužna tudi značilna metoda
akumulacije kapitala, predvsem značilni 
sistem nedeljivih rezerv; meni, da ta model 
zadrugam pomaga zavzeti dolgoročen 
večgeneracijski pristop in jih vpenja v 
lokalno gospodarstvo, s čimer jim daje 
delež v lokalnem trajnostnem razvoju ter 
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proizvodnje; zagotavlja, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne bodo selile svoje 
proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 22
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je večja odpornost zlasti 
posledica zadružnega modela upravljanja, 
ki temelji na skupnem lastništvu in 
demokratičnem nadzoru, ki ga izvajajo 
zainteresirani člani, hkrati pa je zanjo 
zaslužna tudi značilna metoda akumulacije 
kapitala; meni, da ta model zadrugam 
pomaga zavzeti dolgoročen pristop in jih 
vpenja v lokalno gospodarstvom, s čimer 
jim daje delež v lokalnem trajnostnem 
razvoju ter zagotavlja, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne selijo svoje 
proizvodnje;

3. meni, da je večja odpornost zlasti 
posledica zadružnega ali participativnega
modela upravljanja, ki temelji na skupnem 
lastništvu in demokratičnem nadzoru, ki ga 
izvajajo zainteresirani člani, hkrati pa je 
zanjo zaslužna tudi značilna metoda 
akumulacije kapitala; meni, da ta model 
zadrugam pomaga zavzeti dolgoročen 
pristop in jih vpenja v lokalno 
gospodarstvom, s čimer jim daje delež v 
lokalnem trajnostnem razvoju ter 
zagotavlja, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne selijo svoje 
proizvodnje;

Or. it

Predlog spremembe 23
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da lahko zadružna podjetja 
učinkovito zadostijo obstoječim in novim 
potrebam na področjih, kot sta 
upravljanje kulturnih in ustvarjalnih 
virov ter okoljska trajnost v zvezi z novimi 
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načini življenja in potrošnje; poudarja, da 
zadruge gojijo tudi vrednote, kot je 
varovanje zakonitosti; na primer v Italiji 
se zadrugam dodelijo v upravljanje 
sredstva, odvzeta mafijskim združbam.

Or. it

Predlog spremembe 24
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. meni, da bi morale biti zadruge v 
celoti vključene v cilje industrijske politike 
EU in ukrepe v njenem okviru, tudi ob 
upoštevanju njihovega bistvenega 
prispevka k industrijskemu 
prestrukturiranju, temeljnem področju 
nove evropske industrijske politike;

Or. it

Predlog spremembe 25
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja tudi, da imajo zadruge dolgo 
tradicijo medsebojnega sodelovanja, kar 
jim omogoča, da izkoristijo ekonomijo 
obsega ter izmenjujejo izkušnje in 
najboljšo prakso, hkrati pa po potrebi 
prenašajo človeške in finančne vire; meni, 
da zadrugam ravno njihova prilagodljivost 
tudi v najtežjih časih omogoča preživetje;

4. ugotavlja tudi, da imajo socialna 
podjetja in zlasti zadruge dolgo tradicijo 
medsebojnega sodelovanja, kar jim 
omogoča, da izkoristijo ekonomijo obsega 
ter izmenjujejo izkušnje in najboljšo 
prakso, hkrati pa po potrebi prenašajo 
človeške in finančne vire; meni, da 
zadrugam ravno njihova prilagodljivost 
tudi v najtežjih časih omogoča preživetje;
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Or. it

Predlog spremembe 26
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja tudi, da imajo zadruge dolgo 
tradicijo medsebojnega sodelovanja, kar 
jim omogoča, da izkoristijo ekonomijo 
obsega ter izmenjujejo izkušnje in 
najboljšo prakso, hkrati pa po potrebi 
prenašajo človeške in finančne vire; meni, 
da zadrugam ravno njihova prilagodljivost 
tudi v najtežjih časih omogoča preživetje;

4. ugotavlja tudi, da lahko zadruge s 
sodelovanjem izkoristijo ekonomijo obsega 
ter izmenjujejo izkušnje in najboljšo 
prakso, hkrati pa po potrebi prenašajo 
človeške in finančne vire; meni, da 
zadrugam ravno njihova prilagodljivost 
tudi v najtežjih časih omogoča preživetje;

Or. nl

Predlog spremembe 27
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja tudi, da imajo zadruge dolgo 
tradicijo medsebojnega sodelovanja, kar 
jim omogoča, da izkoristijo ekonomijo 
obsega ter izmenjujejo izkušnje in 
najboljšo prakso, hkrati pa po potrebi 
prenašajo človeške in finančne vire; meni, 
da zadrugam ravno njihova prilagodljivost 
tudi v najtežjih časih omogoča preživetje;

4. ugotavlja tudi, da imajo zadruge dolgo 
tradicijo medsebojnega sodelovanja, kar 
jim omogoča, da izkoristijo ekonomijo 
obsega ter izmenjujejo izkušnje in 
najboljšo prakso, hkrati pa po potrebi 
združujejo ali prenašajo človeške in 
finančne vire; meni, da zadrugam ravno 
njihova prilagodljivost tudi v najtežjih 
časih omogoča preživetje;

Or. fr
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Predlog spremembe 28
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da je v različnih državah 
članicah veliko primerov dobrih praks, v 
okviru katerih zadruge dosegajo odlične 
rezultate v smislu rasti, zaposlovanja, 
stopnje preživetja podjetij in zagona novih 
podjetij, kot so na primer sistem 
enkratnega izplačila (pago único) v 
Španiji in zakon Marcora v Italiji, ki 
omogočata financiranje ustanavljanja 
novih zadrug prek nadomestil za 
brezposelnost, zadruge za zaposlovanje in 
podjetništvo, ustanovljene v Franciji, na 
Švedskem in v Belgiji, ter španska 
skupina Mondragon, ki je odličen primer, 
kako se lahko posamezne zadruge na 
prostovoljni osnovi povežejo v velike 
podjetniške skupine, ki pokrivajo sektorje 
kot so industrija, kmetijstvo, distribucija, 
finance, raziskave in razvoj in 
izobraževanje na visoki stopnji; poziva 
Komisijo, naj te primere dobre prakse 
podrobno preuči in oceni možnost njihove 
vključitve v opredelitev evropskih politik v 
korist podjetjem;

Or. it

Predlog spremembe 29
Mario Pirillo

Predlog resolucije
Odstavek 4 – a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da je prispevek zadrug k 
evropskemu gospodarstvu in stabilni 
zaposlenosti pomemben, zlasti med krizo;
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poziva Komisijo, naj ponovno oceni vlogo 
evropske zadruge (SCE), spodbuja 
ustanavljanje novih zadrug na evropski 
ravni in olajša združevanje nacionalnih 
zadrug različnih držav članic;

Or. it

Predlog spremembe 30
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da so lahko zadruge, 
zasnovane po zgledu britanskega sklada, 
učinkovit model za dobro upravljanje 
profesionalnih in polprofesionalnih 
športnih organizacij, kar obenem 
omogoča tesno udeležbo glavnih 
zainteresiranih strani – navijačev – pri 
upravljanju kluba (profesionalnega ali 
ne);

Or. nl

Predlog spremembe 31
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba med drugim 
razviti model zadruge za poslovanje in 
zaposlovanje, tj. podjetja, ki se gradi 
postopoma za zadovoljevanje potreb 
podjetnikov in se razvija hkrati z razvojem 
njihovih dejavnosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 32
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. predvsem ugotavlja, da je razvoj 
zadrug v sektorjih, kakršna sta 
proizvodnja energije iz obnovljivih virov 
in socialne storitve, v primerjavi z drugimi 
modeli dokazal, da se je mogoče uspešno 
odzivati na nove potrebe in spodbujati 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 33
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. se zaveda, da tudi zadruge lahko 
propadejo;

Or. en

Predlog spremembe 34
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. ugotavlja, da se razmere v državah 
članicah razlikujejo, kar je povezano z 
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razlikami v zakonodaji in pojmovanju; 
zato poziva Evropsko komisijo, naj 
revidira obstoječe zakonodaje in poišče 
skupne točke ter uskladi ključne elemente, 
kar bi omogočilo odpravo ovir za razvoj 
zadrug ob upoštevanju načela 
subsidiarnosti;

Or. it

Predlog spremembe 35
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poudarja, da so zaposleni pri 
vzpostavljanju zadrug ali pri prenosu 
lastništva podjetja nanje soočeni z velikim 
finančnim tveganjem; opaža, da je dobro 
upravljanje, zlasti delavske zadruge, 
močno odvisno od podpore in nadzora 
vodenja podjetja s strani zaposlenih;

Or. nl

Predlog spremembe 36
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti z 
namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam v vseh politikah EU, ki naj bi 
prispevale k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti, in v ustreznih vodilnih 
pobudah strategije EU 2020; meni, da bi 
morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi 

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti, zlasti s 
pomočjo Skupnosti za zadružno gibanje in
z namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam v vseh politikah EU;  meni, da je 
treba cilje in delovne metode zadrug
podpreti s spodbujanjem ustvarjanja in 
ohranjanja potrošniških zadrug, saj je v 
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bi zadrugam in drugim oblikam podjetij 
zagotovili enake pogoje, hkrati pa ohranili
cilje in delovne metode zadrug;

številnih regijah to edini način 
razdeljevanja proizvodov široke porabe 
brez špekulativnih pribitkov in 
oglaševalskih kampanj, ki promovirajo 
čezmerno, zdravje ogrožajočo, 
neekonomično in okolju škodljivo porabo;

Or. pt

Predlog spremembe 37
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti z 
namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam v vseh politikah EU, ki naj bi 
prispevale k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti, in v ustreznih vodilnih 
pobudah strategije EU 2020; meni, da bi 
morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi 
bi zadrugam in drugim oblikam podjetij 
zagotovili enake pogoje, hkrati pa ohranili 
cilje in delovne metode zadrug;

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti z 
namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam v vseh politikah EU, ki naj bi 
prispevale k drugačnemu modelu 
gospodarskega razvoja, ki bolj upošteva 
evropski socialni model; meni, da bi 
morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi 
bi zadrugam in drugim oblikam podjetij 
zagotovili enake pogoje, hkrati pa ohranili 
cilje in delovne metode zadrug;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti z 
namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam v vseh politikah EU, ki naj bi 

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti z 
namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam v vseh politikah EU, ki naj bi 
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prispevale k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti, in v ustreznih vodilnih 
pobudah strategije EU 2020; meni, da bi 
morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi 
bi zadrugam in drugim oblikam podjetij 
zagotovili enake pogoje, hkrati pa ohranili 
cilje in delovne metode zadrug;

prispevale k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti, in v ustreznih vodilnih 
pobudah strategije EU 2020; meni, da bi 
bilo treba pomembno vlogo zadrug navesti 
tudi v akcijskem načrtu za podjetništvo 
2020; meni, da bi morali sprejeti ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi zadrugam in drugim 
oblikam podjetij zagotovili enake pogoje, 
hkrati pa ohranili cilje in delovne metode 
zadrug;

Or. en

Predlog spremembe 39
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti z 
namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam v vseh politikah EU, ki naj bi 
prispevale k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti, in v ustreznih vodilnih 
pobudah strategije EU 2020; meni, da bi 
morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi 
bi zadrugam in drugim oblikam podjetij 
zagotovili enake pogoje, hkrati pa ohranili 
cilje in delovne metode zadrug;

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti z 
namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam v vseh zadevnih politikah EU, ki 
naj bi prispevale k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti, in v ustreznih vodilnih 
pobudah strategije EU 2020, pa tudi z 
vključitvijo že obstoječe evropske 
zakonodaje o zadrugah; meni, da bi morali 
po potrebi sprejeti ustrezne ukrepe, s 
katerimi bi zadrugam in drugim oblikam 
podjetij zagotovili enake pogoje, hkrati pa 
ohranili cilje in delovne metode zadrug;

Or. en

Predlog spremembe 40
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti z 
namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam v vseh politikah EU, ki naj bi 
prispevale k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti, in v ustreznih vodilnih 
pobudah strategije EU 2020; meni, da bi 
morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi 
bi zadrugam in drugim oblikam podjetij 
zagotovili enake pogoje, hkrati pa ohranili 
cilje in delovne metode zadrug;

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti z 
namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam in socialnim podjetjem v vseh 
politikah EU, ki naj bi prispevale k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti, in v 
ustreznih vodilnih pobudah strategije 
EU 2020; meni, da bi morali sprejeti 
ustrezne ukrepe, s katerimi bi zadrugam in 
drugim oblikam podjetij zagotovili enake 
pogoje, hkrati pa ohranili cilje in delovne 
metode zadrug;

Or. it

Predlog spremembe 41
Monika Flašíková Beňová

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti z 
namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam v vseh politikah EU, ki naj bi 
prispevale k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti, in v ustreznih vodilnih 
pobudah strategije EU 2020; meni, da bi 
morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi 
bi zadrugam in drugim oblikam podjetij 
zagotovili enake pogoje, hkrati pa ohranili 
cilje in delovne metode zadrug;

5. meni, da bi bilo treba to naravno 
zmogljivost za odpornost okrepiti z 
namenjanjem ustrezne pozornosti 
zadrugam v vseh politikah EU, ki naj bi 
prispevale k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti, in v ustreznih vodilnih 
pobudah strategije EU 2020; meni, da bi 
morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi 
bi zadrugam in drugim oblikam podjetij 
zagotovili enake pogoje, hkrati pa ohranili 
cilje in delovne metode zadrug ter njihovo 
socialno naravo;

Or. en

Predlog spremembe 42
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella
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Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. opozarja, da mora Evropska unija z 
zakonodajnimi določbami priznati in 
obravnavati različne oblike podjetništva 
ter tako zagotoviti spoštovanje načela 
podjetniške svobode ne glede na status 
podjetja; obžaluje, da Komisija v svojem 
akcijskem načrtu za podjetništvo za 
leto 2020 ne poudarja vloge podjetij 
socialnega gospodarstva, temveč opozarja 
le na njihov prispevek k ustvarjanju 
delovnih mest in socialnim inovacijam in 
na težave, s katerimi se srečujejo pri 
financiranju v primerjavi z malimi in 
srednjimi podjetji;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. opozarja, da potrošniške zadruge 
poleg tega, da zagotavljajo dostop do 
proizvodov po nižjih cenah, organizirajo 
skupnosti prek kulturnih, športnih in 
izobraževalnih dejavnosti ter spodbujajo 
zdravo in preudarno porabo;

Or. pt

Predlog spremembe 44
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. meni, da bi z obnovo potrošniških 
zadrug poleg tega, da bi se odzvali na 
dejanske potrebe potrošnikov, pomembno 
prispevali k nacionalni proizvodnji, zlasti 
kmetijstvu malega obsega, družinskim 
kmetijam in priobalnemu ribolovu, s 
čimer bi konkretno spodbudili razvoj 
nacionalnih gospodarstev;

Or. pt

Predlog spremembe 45
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi 
direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge 
in druge organizacije socialnega 
gospodarstva (kot so vzajemne družbe), z 
enoto, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 46
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi 
direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge 
in druge organizacije socialnega 
gospodarstva (kot so vzajemne družbe), z 
enoto, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da bi
zagotovila ustrezne vire za spremljanje in 
obravnavanje razvoj politike za zadruge in 
druge organizacije socialnega gospodarstva 
(kot so vzajemne družbe); podpira
ustanovitev enote v okviru GD za 
podjetništvo, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

Or. en

Predlog spremembe 47
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi 
direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge 
in druge organizacije socialnega 
gospodarstva (kot so vzajemne družbe), z 
enoto, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, s posebnim 
poudarkom na ukrepih v zvezi s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

Or. it

Predlog spremembe 48
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi 
direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge 
in druge organizacije socialnega 
gospodarstva (kot so vzajemne družbe), z 
enoto, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
vsi organi in enote EU namenili ustrezno 
pozornost zadrugam in drugim 
organizacijam socialnega gospodarstva 
(kot so vzajemne družbe); poziva jo tudi, 
naj nameni ustrezno pozornost 
prestrukturiranju industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

Or. en

Predlog spremembe 49
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi
direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge 
in druge organizacije socialnega 
gospodarstva (kot so vzajemne družbe), z 
enoto, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi
oddelek, ki se bo osredotočal na zadruge, 
tudi v finančnem sektorju, in druge
sorodne ali alternativne organizacijske 
oblike (kot so vzajemne družbe), z enoto, 
ki se bo ukvarjala le s prestrukturiranjem 
industrijskih in storitvenih podjetij v krizi 
ali brez naslednika v zadruge;

Or. nl

Predlog spremembe 50
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi 
direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge 
in druge organizacije socialnega 
gospodarstva (kot so vzajemne družbe), z 
enoto, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi 
direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge 
in druge organizacije socialnega 
gospodarstva (kot so vzajemne družbe), z 
enoto, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge; poziva Komisijo, naj 
nameni posebno pozornost vlogi 
energetskih zadrug pri povečevanju 
uporabe obnovljivih virov energije in 
izboljševanju energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 51
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi 
direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge 
in druge organizacije socialnega 
gospodarstva (kot so vzajemne družbe), z 
enoto, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

6. zato poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi 
direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge 
in druge organizacije socialnega 
gospodarstva (kot so vzajemne družbe, 
fundacije in združenja, ki se ukvarjajo z 
gospodarskimi dejavnostmi), z enoto, ki se 
bo ukvarjala le s prestrukturiranjem 
industrijskih in storitvenih podjetij v krizi 
ali brez naslednika v zadruge;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Roberta Angelilli
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi 
direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge
in druge organizacije socialnega 
gospodarstva (kot so vzajemne družbe), z 
enoto, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da v 
okviru GD za podjetništvo ustanovi 
direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge, 
z enoto, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in 
storitvenih podjetij v krizi ali brez 
naslednika v zadruge;

Or. it

Predlog spremembe 53
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj okrepi svoje 
službe, pristojne za zadruge, tako da 
ustanovi enoto, pristojno za socialne 
zadruge, in s tem spodbuja in usklajuje 
njihove dejavnosti na evropski ravni, pri 
tem pa poudari njihov namen spodbujanja 
socialnih, zdravstvenih in izobraževalnih 
storitev in vključevanja prikrajšanih oseb 
na trg dela;

Or. it

Predlog spremembe 54
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj v pravilih o 
javnih naročilih omogoči več prožnosti za 
podjetja, ki jih vodijo zaposleni, na primer 
z zagotovitvijo časovno omejenih 
rezervacij;

Or. en

Predlog spremembe 55
Britta Thomsen

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poleg tega poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo ukrepi v okviru pobude 
za socialno podjetništvo usklajeni ter da 
se bodo upravne ovire med obema 
pobudama zmanjšale; 

Or. da

Predlog spremembe 56
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v skladu s 
priporočilom ILO št. 193/2002 pregledajo 
svojo zakonodajo, ki se nanaša na zadruge, 
za sprejetje celovite politike v podporo 
kooperativnemu poslovnemu modelu in 
ustvarjanje regulativnega okolja,
naklonjenega priznavanju in razvoju
zadrug na vseh področjih in v vseh 
sektorjih; poudarja, da bi to moralo 

7. poziva države članice, naj v skladu s 
priporočilom ILO št. 193/2002 pregledajo 
svojo zakonodajo, ki se nanaša na zadruge, 
za sprejetje celovite politike v podporo 
kooperativnemu poslovnemu modelu in 
ustvarjanje regulativnega okolja, ki 
omogoča priznavanje in razvoj zadrug; 
poziva države članice, naj v sodelovanju s 
socialnimi partnerji in drugimi 
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vključevati tudi uvedbo ustreznih finančnih 
instrumentov in priznanje vloge zadrug v 
nacionalnem socialnem dialogu;

zainteresiranimi stranmi na regionalni in 
lokalni ravni opredelijo strateške sektorje, 
ki so primerni za zadružne projekte, zlasti
v regijah, kjer tradicionalno gospodarstvo 
ne more dovolj zadovoljiti posebnih 
ekonomskih in socialnih potreb; poudarja, 
da bi to moralo vključevati tudi uvedbo 
ustreznih finančnih instrumentov in 
priznanje vloge zadrug v nacionalnem 
socialnem dialogu; poziva Komisijo, naj 
podpre države članice pri tem;

Or. nl

Predlog spremembe 57
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v skladu s 
priporočilom ILO št. 193/2002 pregledajo 
svojo zakonodajo, ki se nanaša na zadruge, 
za sprejetje celovite politike v podporo 
kooperativnemu poslovnemu modelu in 
ustvarjanje regulativnega okolja, 
naklonjenega priznavanju in razvoju 
zadrug na vseh področjih in v vseh 
sektorjih; poudarja, da bi to moralo 
vključevati tudi uvedbo ustreznih finančnih 
instrumentov in priznanje vloge zadrug v 
nacionalnem socialnem dialogu;

7. poziva države članice, naj v skladu s 
priporočilom ILO št. 193/2002 pregledajo 
svojo zakonodajo, ki se nanaša na zadruge, 
za sprejetje celovite politike v podporo 
kooperativnemu poslovnemu modelu in 
ustvarjanje regulativnega okolja, 
naklonjenega priznavanju vloge zadrug in 
njihovih vodilnih organizacij in razvoju 
zadrug na vseh področjih in v vseh 
sektorjih; poudarja, da bi to moralo 
vključevati tudi uvedbo ustreznih finančnih 
instrumentov in priznanje vloge zadrug in 
na splošno podjetij socialnega 
gospodarstva v nacionalnem socialnem 
dialogu; poziva k upoštevanju tega 
priporočila pri pregledu uredbe o statutu 
evropske zadruge (SCE);

Or. fr

Predlog spremembe 58
Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v skladu s 
priporočilom ILO št. 193/2002 pregledajo 
svojo zakonodajo, ki se nanaša na zadruge, 
za sprejetje celovite politike v podporo 
kooperativnemu poslovnemu modelu in 
ustvarjanje regulativnega okolja, 
naklonjenega priznavanju in razvoju 
zadrug na vseh področjih in v vseh 
sektorjih; poudarja, da bi to moralo 
vključevati tudi uvedbo ustreznih finančnih 
instrumentov in priznanje vloge zadrug v 
nacionalnem socialnem dialogu;

7. poziva države članice, naj v skladu s 
priporočilom ILO št. 193/2002 pregledajo 
svojo zakonodajo, ki se nanaša na zadruge
in zadružne banke, za sprejetje celovite 
politike v podporo kooperativnemu 
poslovnemu modelu in ustvarjanje 
regulativnega okolja, naklonjenega 
priznavanju in razvoju zadrug na vseh 
področjih in v vseh sektorjih; poudarja, da 
bi to moralo vključevati tudi uvedbo 
ustreznih finančnih instrumentov in 
priznanje vloge zadrug v nacionalnem 
socialnem dialogu, kot tudi vlogo 
zadružnih bank, ki že ves čas namenjajo 
posebno pozornost trajnostnemu in 
socialno odgovornemu financiranju in so 
uveljavljene v lokalnem okolju;

Or. it

Predlog spremembe 59
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v skladu s 
priporočilom ILO št. 193/2002 pregledajo 
svojo zakonodajo, ki se nanaša na zadruge, 
za sprejetje celovite politike v podporo
kooperativnemu poslovnemu modelu in 
ustvarjanje regulativnega okolja, 
naklonjenega priznavanju in razvoju 
zadrug na vseh področjih in v vseh 
sektorjih; poudarja, da bi to moralo 
vključevati tudi uvedbo ustreznih finančnih 
instrumentov in priznanje vloge zadrug v 
nacionalnem socialnem dialogu;

7. poziva države članice, naj v skladu s 
priporočilom ILO št. 193/2002 pregledajo 
svojo zakonodajo, ki se nanaša na zadruge
in socialna podjetja, za sprejetje celovite 
politike v podporo tem poslovnim 
modelom in ustvarjanje regulativnega 
okolja, naklonjenega priznavanju in 
razvoju zadrug na vseh področjih in v vseh 
sektorjih; poudarja, da bi to moralo 
vključevati tudi uvedbo ustreznih finančnih 
instrumentov in priznanje vloge
gospodarskih in socialnih organizacij v 
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nacionalnem socialnem dialogu;

Or. it

Predlog spremembe 60
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v skladu s 
priporočilom ILO št. 193/2002 pregledajo 
svojo zakonodajo, ki se nanaša na zadruge, 
za sprejetje celovite politike v podporo 
kooperativnemu poslovnemu modelu in 
ustvarjanje regulativnega okolja, 
naklonjenega priznavanju in razvoju 
zadrug na vseh področjih in v vseh
sektorjih; poudarja, da bi to moralo 
vključevati tudi uvedbo ustreznih finančnih 
instrumentov in priznanje vloge zadrug v 
nacionalnem socialnem dialogu;

7. poziva države članice, naj v skladu s 
priporočilom ILO št. 193/2002 pregledajo 
svojo zakonodajo, ki se nanaša na zadruge, 
za sprejetje celovite politike v podporo 
kooperativnemu poslovnemu modelu in 
ustvarjanje regulativnega okolja, 
naklonjenega priznavanju in razvoju 
zadrug na vseh področjih, predvsem v
sektorjih, kjer je ta model izkazal socialno, 
ekonomsko in okoljsko dodano vrednost;
poudarja, da bi to moralo vključevati tudi 
uvedbo ustreznih finančnih instrumentov in 
priznanje vloge zadrug v nacionalnem 
socialnem dialogu;

Or. en

Predlog spremembe 61
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da imajo stanovanjske 
zadruge še naprej nadvse pomembno 
vlogo v družbi kljub težavam, s katerimi se 
soočajo; obžaluje, da znižanja in rezi v 
javni porabi, zlasti v državah z najbolj 
ranljivim gospodarstvom, izrazito 
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negativno vplivajo na delovanje teh 
ustanov in še poslabšujejo že tako kritične 
razmere zaradi sedanje gospodarske in 
družbene krize, ogrožajo pa tudi glavne 
projekte za gradnjo socialnih stanovanj in 
urbano prenovo;

Or. pt

Predlog spremembe 62
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba regulativne 
ukrepe oblikovati znotraj trdnega 
pravnega okvira in skladno z 
mednarodnimi standardi, da se preprečijo 
razhajanja med nacionalnimi razlagami 
in tveganje konkurenčnih prednosti ali 
slabosti na regionalni, nacionalni ali 
makroregionalni ravni;

Or. it

Predlog spremembe 63
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da je pomembno vključiti 
zadruge v vse faze oblikovanja prihodnjih 
pobud in ukrepov Unije, povezanih z 
zadrugami;

Or. en
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Predlog spremembe 64
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je prenos podjetja na zaposlene 
z ustanovitvijo zadruge pogosto najboljši
način za nadaljnje delovanje podjetja;
poudarja, da bi bilo treba takšne prenose 
podpreti s posebno proračunsko vrstico 
EU, ki bi vključevala tudi finančne 
instrumente; nujno poziva, naj se z 
udeležbo Evropske investicijske banke in 
zainteresiranih strani iz zadružnega gibanja 
oblikuje evropski mehanizem za 
spodbujanje razvoja zadrug in zlasti 
prenosov podjetij v okviru zadružne 
oblike;

8. meni, da bi mogel biti prenos podjetja na 
zaposlene z ustanovitvijo zadruge dober 
način za nadaljnje delovanje podjetja;
poziva, naj se z udeležbo Evropske 
investicijske banke in zainteresiranih strani 
iz zadružnega gibanja oblikuje evropski 
mehanizem za spodbujanje razvoja zadrug, 
vključno s prenosi podjetij v okviru 
zadružne oblike;

Or. en

Predlog spremembe 65
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je prenos podjetja na zaposlene 
z ustanovitvijo zadruge pogosto najboljši 
način za nadaljnje delovanje podjetja;
poudarja, da bi bilo treba takšne prenose 
podpreti s posebno proračunsko vrstico 
EU, ki bi vključevala tudi finančne 
instrumente; nujno poziva, naj se z 
udeležbo Evropske investicijske banke in 
zainteresiranih strani iz zadružnega gibanja 
oblikuje evropski mehanizem za 
spodbujanje razvoja zadrug in zlasti 
prenosov podjetij v okviru zadružne oblike;

8. meni, da je prenos podjetja na zaposlene 
z ustanovitvijo socialnega podjetja in 
zlasti zadruge pogosto najboljši način za 
nadaljnje delovanje podjetja; poudarja, da 
bi bilo treba takšne prenose podpreti s 
posebno proračunsko vrstico EU, ki bi 
vključevala tudi finančne instrumente;
nujno poziva, naj se z udeležbo Evropske 
investicijske banke in zainteresiranih strani
na gospodarskem in socialnem področju
oblikuje evropski mehanizem za 
spodbujanje razvoja zadrug in socialnih 
podjetij in zlasti prenosov podjetij v okviru 
zadružne oblike;
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Or. it

Predlog spremembe 66
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je prenos podjetja na zaposlene 
z ustanovitvijo zadruge pogosto najboljši 
način za nadaljnje delovanje podjetja;
poudarja, da bi bilo treba takšne prenose 
podpreti s posebno proračunsko vrstico 
EU, ki bi vključevala tudi finančne 
instrumente; nujno poziva, naj se z 
udeležbo Evropske investicijske banke in 
zainteresiranih strani iz zadružnega gibanja 
oblikuje evropski mehanizem za 
spodbujanje razvoja zadrug in zlasti 
prenosov podjetij v okviru zadružne oblike;

8. meni, da je prenos podjetja na zaposlene 
z ustanovitvijo zadruge pogosto najboljši 
način za nadaljnje delovanje podjetja;
poudarja, da bi bilo treba takšne prenose
podjetij na zaposlene, zlasti v zvezi z 
delavskimi zadrugami in delavskimi 
odkupi podjetij, podpreti s posebno 
proračunsko vrstico EU, ki bi vključevala 
tudi finančne instrumente nujno poziva, naj 
se z udeležbo Evropske investicijske banke 
in zainteresiranih strani iz zadružnega 
gibanja oblikuje evropski mehanizem za 
spodbujanje razvoja zadrug in zlasti 
prenosov podjetij v okviru zadružne oblike;

Or. it

Predlog spremembe 67
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je prenos podjetja na zaposlene 
z ustanovitvijo zadruge pogosto najboljši
način za nadaljnje delovanje podjetja;
poudarja, da bi bilo treba takšne prenose 
podpreti s posebno proračunsko vrstico 
EU, ki bi vključevala tudi finančne 
instrumente; nujno poziva, naj se z 
udeležbo Evropske investicijske banke in 
zainteresiranih strani iz zadružnega gibanja 

8. meni, da je lahko prenos podjetja na 
zaposlene z ustanovitvijo zadruge
ekonomsko učinkovit način za nadaljnje 
delovanje podjetja; poudarja, da bi bilo 
treba dobro premišljene prenose podpreti s 
posebno proračunsko vrstico EU, ki bi 
vključevala tudi finančne instrumente;
nujno poziva, naj se z udeležbo Evropske 
investicijske banke, socialnih partnerjev in 
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oblikuje evropski mehanizem za
spodbujanje razvoja zadrug in zlasti 
prenosov podjetij v okviru zadružne oblike;

zainteresiranih strani iz zadružnega gibanja 
oblikuje evropski mehanizem za
omogočanje razvoja zadrug in zlasti 
prenosov podjetij v okviru zadružne oblike;

Or. nl

Predlog spremembe 68
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je prenos podjetja na zaposlene 
z ustanovitvijo zadruge pogosto najboljši 
način za nadaljnje delovanje podjetja; 
poudarja, da bi bilo treba takšne prenose 
podpreti s posebno proračunsko vrstico 
EU, ki bi vključevala tudi finančne 
instrumente; nujno poziva, naj se z 
udeležbo Evropske investicijske banke in 
zainteresiranih strani iz zadružnega gibanja 
oblikuje evropski mehanizem za 
spodbujanje razvoja zadrug in zlasti 
prenosov podjetij v okviru zadružne oblike;

8. meni, da bi mogli biti prenos podjetja na 
zaposlene z ustanovitvijo zadruge in druge 
oblike lastništva zaposlenih najboljši način 
za nadaljnje delovanje podjetja; poudarja, 
da bi bilo treba takšne prenose podpreti s 
posebno proračunsko vrstico EU, ki bi 
vključevala tudi finančne instrumente;
nujno poziva, naj se z udeležbo Evropske 
investicijske banke in zainteresiranih strani 
iz zadružnega gibanja oblikuje evropski 
mehanizem za spodbujanje razvoja zadrug 
in zlasti prenosov podjetij v okviru 
zadružne oblike;

Or. en

Predlog spremembe 69
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je prenos podjetja na zaposlene 
z ustanovitvijo zadruge pogosto najboljši 
način za nadaljnje delovanje podjetja;
poudarja, da bi bilo treba takšne prenose 
podpreti s posebno proračunsko vrstico 

8. meni, da je prenos podjetja na zaposlene 
z ustanovitvijo zadruge pogosto najboljši 
način za nadaljnje delovanje podjetja;
poudarja, da bi bilo treba takšne prenose 
podpreti s posebno proračunsko vrstico 
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EU, ki bi vključevala tudi finančne 
instrumente; nujno poziva, naj se z 
udeležbo Evropske investicijske banke in 
zainteresiranih strani iz zadružnega gibanja 
oblikuje evropski mehanizem za 
spodbujanje razvoja zadrug in zlasti 
prenosov podjetij v okviru zadružne oblike;

EU, ki bi vključevala tudi finančne 
instrumente; nujno poziva, naj se z 
udeležbo Evropske investicijske banke in 
zainteresiranih strani iz zadružnega gibanja 
oblikuje evropski mehanizem za 
spodbujanje razvoja zadrug in zlasti 
prenosov podjetij v okviru zadružne oblike, 
tudi prek instrumenta vzajemnih skladov;

Or. it

Predlog spremembe 70
Mario Pirillo

Predlog resolucije
Odstavek 8 – a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da je delavski odkup podjetij 
vse bolj razširjena praksa v državah 
članicah, s katero se odzivajo na 
gospodarsko krizo; zato poziva Komisijo, 
naj opredeli finančne instrumente za 
spodbujanje te prakse ali razširi obseg 
obstoječih instrumentov;

Or. it

Predlog spremembe 71
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja aktivno vlogo socialnih 
zadrug pri prestrukturiranju malih in 
srednjih podjetij, zlasti prek ustanavljanja 
socialnih podjetij, ki spodbujajo 
vključevanje delavcev, ki bi jih lahko 
opredelili kot prikrajšane, ki se znajdejo v 
kritičnih razmerah v zvezi z zaposlitvijo, 
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pri čemer prek solidarnosti krepijo vse 
večjo sposobnost odzivanja na socialne 
potrebe;

Or. it

Predlog spremembe 72
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da težava, ki se pojavlja pri 
prenosih podjetij na zaposlene, zelo 
pogosto ni le vprašanje dolžine ustreznih 
postopkov, pač pa tudi – kar je še 
pomembnejše – pomanjkanja znanja o tem 
poslovnem scenariju med ustreznimi 
strokovnjaki (npr. odvetniki in 
računovodje) in znotraj pravnega sistema; 
poudarja, da bi usposabljanje in 
ozaveščanje znatno prispevala k 
spodbujanju te prakse; poleg tega meni, da 
bi bilo treba boljše znanje o zadrugah 
spodbujati tudi med sindikati in organi, ki 
so odgovorni za zagotavljanje informacij o 
ustanavljanju ali prenašanju podjetij;

9. ugotavlja, da težava, ki se pojavlja pri 
prenosih podjetij na zaposlene, zelo 
pogosto ni le vprašanje dolžine ustreznih 
postopkov, pač pa tudi – kar je še 
pomembnejše – pomanjkanja znanja o tem 
poslovnem scenariju med ustreznimi 
strokovnjaki (npr. odvetniki in 
računovodje) in znotraj pravnega sistema; 
poudarja, da bi usposabljanje in 
ozaveščanje vseh, ki so dejavni pri 
ustvarjanju ali prenosu podjetij na 
zaposlene znatno prispevala k spodbujanju 
te prakse; poleg tega meni, da bi bilo treba 
boljše znanje o zadrugah spodbujati tudi 
med sindikati in organi, ki so odgovorni za 
zagotavljanje informacij o ustanavljanju ali 
prenašanju podjetij; poudarja strokovno 
znanje, ki so ga pridobile strukture 
zadružnega sodelovanja v nekaterih 
državah članicah pri ustvarjanju in 
prenosu podjetij v obliki zadrug, in poziva 
Komisijo, naj vzpostavi mehanizme, ki 
bodo podjetjem olajšali sodelovanje in 
izmenjavo dobre prakse in metod na tem 
področju ter zagotovili, da se bo o tem 
poročalo Svetu in Komisiji;

Or. fr
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Predlog spremembe 73
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da težava, ki se pojavlja pri 
prenosih podjetij na zaposlene, zelo 
pogosto ni le vprašanje dolžine ustreznih 
postopkov, pač pa tudi – kar je še 
pomembnejše – pomanjkanja znanja o tem 
poslovnem scenariju med ustreznimi 
strokovnjaki (npr. odvetniki in 
računovodje) in znotraj pravnega sistema;
poudarja, da bi usposabljanje in 
ozaveščanje znatno prispevala k 
spodbujanju te prakse; poleg tega meni, da 
bi bilo treba boljše znanje o zadrugah 
spodbujati tudi med sindikati in organi, ki 
so odgovorni za zagotavljanje informacij o 
ustanavljanju ali prenašanju podjetij;

9. ugotavlja, da težava, ki se pojavlja pri 
prenosih podjetij na zaposlene, zelo 
pogosto ni le vprašanje dolžine ustreznih 
postopkov, pač pa tudi – kar je še 
pomembnejše – pomanjkanja znanja o tem 
poslovnem scenariju med ustreznimi 
strokovnjaki (npr. odvetniki in 
računovodje) in znotraj pravnega in 
izobraževalnega sistema; poudarja, da bi 
usposabljanje in ozaveščanje znatno 
prispevala k spodbujanju te prakse; zato 
priporoča, da se zadružnim oblikam 
podjetij dodeli stalno mesto v ustreznih 
predmetnikih univerz in poslovnih šol; 
poleg tega meni, da bi bilo treba boljše 
znanje o zadrugah spodbujati tudi med
socialnimi partnerji in organi, ki so 
odgovorni za zagotavljanje informacij o 
ustanavljanju ali prenašanju podjetij;

Or. nl

Predlog spremembe 74
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da težava, ki se pojavlja pri 
prenosih podjetij na zaposlene, zelo 
pogosto ni le vprašanje dolžine ustreznih 
postopkov, pač pa tudi – kar je še 
pomembnejše – pomanjkanja znanja o tem 
poslovnem scenariju med ustreznimi 
strokovnjaki (npr. odvetniki in 
računovodje) in znotraj pravnega sistema;

9. ugotavlja, da težava, ki se pojavlja pri 
prenosih podjetij na zaposlene, zelo 
pogosto ni le vprašanje dolžine ustreznih 
postopkov, pač pa tudi – kar je še 
pomembnejše – pomanjkanja znanja o tem 
poslovnem scenariju med ustreznimi 
strokovnjaki (npr. odvetniki in 
računovodje) in znotraj pravnega sistema;
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poudarja, da bi usposabljanje in 
ozaveščanje znatno prispevala k 
spodbujanju te prakse; poleg tega meni, da 
bi bilo treba boljše znanje o zadrugah 
spodbujati tudi med sindikati in organi, ki 
so odgovorni za zagotavljanje informacij o 
ustanavljanju ali prenašanju podjetij;

poudarja, da bi usposabljanje in 
ozaveščanje znatno prispevala k 
spodbujanju te prakse; poleg tega meni, da 
bi bilo treba boljše znanje o zadrugah 
spodbujati in finančno podpreti, tudi prek 
ciljne in pametne uporabe sredstev iz 
strukturnih skladov, tudi med sindikati in 
organi, ki so odgovorni za zagotavljanje 
informacij o ustanavljanju ali prenašanju 
podjetij;

Or. it

Predlog spremembe 75
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj razvijejo 
okvir za spodbujanje prenosa podjetij na 
zaposlene, vključno s finančnimi 
mehanizmi za pomoč zaposlenim pri 
vlaganju v podjetja v krizi ali brez 
naslednika ter prednostnimi pravicami za 
zaposlene, da bi ustvarili kar najboljše 
pogoje za ponudbo za prevzem podjetja, ki 
mu grozi zaprtje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 76
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj razvijejo 
okvir za spodbujanje prenosa podjetij na 
zaposlene, vključno s finančnimi 

10. poziva države članice, naj razvijejo 
okvir za omogočanje prenosa podjetij na 
zaposlene, vključno s finančnimi 
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mehanizmi za pomoč zaposlenim pri 
vlaganju v podjetja v krizi ali brez 
naslednika ter prednostnimi pravicami za 
zaposlene, da bi ustvarili kar najboljše 
pogoje za ponudbo za prevzem podjetja, ki 
mu grozi zaprtje;

mehanizmi za pomoč zaposlenim pri 
vlaganju v podjetja v krizi ali brez 
naslednika ter prednostnimi pravicami za 
zaposlene, da bi ustvarili kar najboljše
pogoje za ponudbo za prevzem podjetja, ki 
mu grozi zaprtje;

Or. nl

Predlog spremembe 77
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti politike, ki bi zaposlene s 
konkretnimi fiskalnimi mehanizmi tudi v 
drugih oblikah industrijskih in storitvenih 
podjetij ter s potrebno pravno zaščito in 
ustrezno stopnjo sodelovanja pri vodenju, 
nadzoru, odločanju in odgovornosti za 
podjetje spodbujale k udeležbi v kapitalu 
in rezultatih svojih podjetij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 78
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti politike, ki bi zaposlene s 
konkretnimi fiskalnimi mehanizmi tudi v 
drugih oblikah industrijskih in storitvenih 
podjetij ter s potrebno pravno zaščito in 
ustrezno stopnjo sodelovanja pri vodenju, 
nadzoru, odločanju in odgovornosti za 

11. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti politike, ki bi zaposlene s 
konkretnimi fiskalnimi mehanizmi tudi v 
drugih oblikah industrijskih in storitvenih 
podjetij ter s potrebno pravno zaščito in 
ustrezno stopnjo sodelovanja pri vodenju, 
nadzoru, odločanju in odgovornosti za 
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podjetje spodbujale k udeležbi v kapitalu in 
rezultatih svojih podjetij;

podjetje spodbujale k udeležbi v kapitalu in 
rezultatih svojih podjetij; poudarja, kako 
pomemben je razvoj demokracije v 
kapitalskih podjetjih, še posebej z 
okrepitvijo posvetovanja z zaposlenimi o 
strateških odločitvah podjetja, zlasti z 
večjimi pristojnostmi sveta delavcev in 
pravico do veta na odpuščanje iz borznih 
razlogov; vendar poudarja, da ukrepi, ki 
spodbujajo lastništvo zaposlenih, niso 
povezani z načinom upravljanja 
zadružnih struktur, ki temeljijo na 
skupnem lastništvu, odločanju o 
strategijah podjetja, demokratičnem 
nadzoru, namenjanju presežkov 
nadaljnjemu obstoju zadruge in 
uresničevanju njenih ciljev;

Or. fr

Predlog spremembe 79
Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti politike, ki bi zaposlene s 
konkretnimi fiskalnimi mehanizmi tudi v 
drugih oblikah industrijskih in storitvenih 
podjetij ter s potrebno pravno zaščito in 
ustrezno stopnjo sodelovanja pri vodenju, 
nadzoru, odločanju in odgovornosti za 
podjetje spodbujale k udeležbi v kapitalu in 
rezultatih svojih podjetij;

11. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti politike, ki bi zaposlene s 
konkretnimi fiskalnimi mehanizmi tudi v 
drugih oblikah industrijskih in storitvenih 
podjetij ter s potrebno pravno zaščito in 
ustrezno stopnjo sodelovanja pri vodenju, 
nadzoru, odločanju in odgovornosti za 
podjetje spodbujale k udeležbi v kapitalu in 
rezultatih svojih podjetij; želi opomniti, da 
bi lahko te dejavnosti povečale 
konkurenčnost vsega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 80
Ivo Belet



PE507.938v01-00 46/67 AM\930616SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti politike, ki bi zaposlene s 
konkretnimi fiskalnimi mehanizmi tudi v 
drugih oblikah industrijskih in storitvenih 
podjetij ter s potrebno pravno zaščito in 
ustrezno stopnjo sodelovanja pri vodenju, 
nadzoru, odločanju in odgovornosti za 
podjetje spodbujale k udeležbi v kapitalu 
in rezultatih svojih podjetij;

11. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti politike, ki bi zaposlenim s 
konkretnimi fiskalnimi mehanizmi tudi v 
drugih oblikah industrijskih in storitvenih 
podjetij ter s potrebno pravno zaščito in 
ustrezno stopnjo sodelovanja pri vodenju, 
nadzoru, odločanju in odgovornosti za 
podjetje omogočale udeležbo v kapitalu in 
rezultatih svojih podjetij;

Or. nl

Predlog spremembe 81
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja pozitivno vlogo 
mehanizmov, tipičnih za zadružni model, 
kot so nedeljivost rezerv, ki se ne smejo 
razdeliti med člane niti v primeru 
prenehanja, ampak se morajo uporabiti za 
razvoj zadružnega gibanja, in zakonske 
določbe, ki omogočajo, da tretje osebe 
vlagajo v zadruge tvegani kapital z 
glasovalnimi pravicami ali brez, kot na 
primer vzajemni skladi in Cooperazione 
Finanza Impresa (CFI) v Italiji, Institut 
de Développement de l'Economie Sociale 
(ESFIN-IDES) v Franciji in investicijska 
struktura Mondragon Corporation v 
Španiji.

Or. it
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Predlog spremembe 82
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poziva Komisijo, naj spodbuja 
politike in ukrepe za ohranitev obstoječih 
delovnih mest, ne samo za ustvarjanje 
novih delovnih mest in ustanavljanje 
novih podjetij; poziva jo tudi, naj oblikuje 
službe za ustanavljanje novih podjetij, ki 
bi podpirale zadružno obliko podjetij s 
pobudami za ozaveščanje in 
usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 83
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je za preoblikovanje 
podjetij v krizi v ekonomsko trajnostne 
zadruge potrebno natančno in zgodnje 
diagnosticiranje; poziva organe na vseh 
ravneh, naj sodelujejo z zadružnim
sistemom pri takšnem zgodnjem 
diagnosticiranju in ocenjevanju 
izvedljivosti preoblikovanja podjetij v 
zadruge;

12. poudarja, da je za preoblikovanje 
podjetij v krizi v ekonomsko trajnostne 
zadruge potrebno natančno in zgodnje 
diagnosticiranje; poziva organe na vseh 
ravneh, naj sodelujejo s socialnimi 
partnerji in zadružnim gibanjem pri 
takšnem zgodnjem diagnosticiranju in 
ocenjevanju izvedljivosti in smiselnosti
preoblikovanja podjetij v zadruge;

Or. nl

Predlog spremembe 84
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je za preoblikovanje 
podjetij v krizi v ekonomsko trajnostne 
zadruge potrebno natančno in zgodnje 
diagnosticiranje; poziva organe na vseh 
ravneh, naj sodelujejo z zadružnim 
sistemom pri takšnem zgodnjem 
diagnosticiranju in ocenjevanju 
izvedljivosti preoblikovanja podjetij v 
zadruge;

12. poudarja, da je za preoblikovanje 
podjetij v krizi v ekonomsko trajnostne 
zadruge potrebno natančno in zgodnje 
diagnosticiranje; poziva organe na vseh 
ravneh, naj sodelujejo z zadružnim 
sistemom pri takšnem zgodnjem 
diagnosticiranju in ocenjevanju 
izvedljivosti preoblikovanja podjetij v 
zadruge; meni, da bi morali v tem procesu 
sodelovati tudi sindikati;

Or. en

Predlog spremembe 85
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. predlaga Komisiji, naj pripravi izčrpen 
in primerjalen pregled nacionalnih 
zakonodaj, ki spodbujajo preoblikovanje v 
zadruge, zlasti kar zadeva ponoven zagon 
podjetij, pravne predpise o stečajih, 
finančne mehanizme, institucije za podporo 
podjetništvu in ustanavljanje horizontalnih 
podjetniških skupin za zadružna podjetja;

13. predlaga Komisiji, naj pripravi izčrpen 
in primerjalen pregled nacionalnih 
zakonodaj, ki spodbujajo preoblikovanje v 
zadruge, zlasti kar zadeva ponoven zagon 
podjetij, pravne predpise o stečajih, 
finančne mehanizme, institucije za podporo 
podjetništvu in ustanavljanje horizontalnih 
podjetniških skupin za zadružna podjetja; 
zato poziva Komisijo, naj oceni možnost 
razvoja podatkovne zbirke, v kateri bi se 
zbrali vsi primeri in podatki o 
prestrukturiranju v zadružno obliko, in s 
tem omogoči kroženje dobre prakse in 
usklajeno zbiranje podatkov;

Or. it



AM\930616SL.doc 49/67 PE507.938v01-00

SL

Predlog spremembe 86
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. predlaga Komisiji, naj pripravi izčrpen 
in primerjalen pregled nacionalnih 
zakonodaj, ki spodbujajo preoblikovanje v 
zadruge, zlasti kar zadeva ponoven zagon 
podjetij, pravne predpise o stečajih, 
finančne mehanizme, institucije za podporo 
podjetništvu in ustanavljanje horizontalnih 
podjetniških skupin za zadružna podjetja;

13. predlaga Komisiji, naj pripravi izčrpen 
in primerjalen pregled nacionalnih 
zakonodaj, ki spodbujajo preoblikovanje v 
zadruge, zlasti kar zadeva ponoven zagon 
podjetij, pravne predpise o stečajih, 
konkurenco, finančne mehanizme, 
institucije za podporo podjetništvu in 
ustanavljanje horizontalnih podjetniških 
skupin za zadružna podjetja; poudarja, da 
morajo zadruge sodelovati v tem pregledu, 
da se opredelijo prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 87
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. predlaga Komisiji, naj pripravi izčrpen 
in primerjalen pregled nacionalnih 
zakonodaj, ki spodbujajo preoblikovanje v 
zadruge, zlasti kar zadeva ponoven zagon 
podjetij, pravne predpise o stečajih, 
finančne mehanizme, institucije za podporo 
podjetništvu in ustanavljanje horizontalnih 
podjetniških skupin za zadružna podjetja;

13. predlaga Komisiji, naj opredeli 
najboljšo prakso v državah članicah, ki 
spodbujajo preoblikovanje v zadruge in 
druge oblike lastništva zaposlenih, zlasti 
kar zadeva ponoven zagon podjetij, pravne 
predpise o stečajih, finančne mehanizme, 
institucije za podporo podjetništvu in 
ustanavljanje horizontalnih podjetniških 
skupin za zadružna podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 88
Mario Pirillo
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. predlaga Komisiji, naj pripravi izčrpen 
in primerjalen pregled nacionalnih 
zakonodaj, ki spodbujajo preoblikovanje v 
zadruge, zlasti kar zadeva ponoven zagon 
podjetij, pravne predpise o stečajih, 
finančne mehanizme, institucije za podporo 
podjetništvu in ustanavljanje horizontalnih 
podjetniških skupin za zadružna podjetja;

13. predlaga Komisiji, naj pripravi izčrpen 
in primerjalen pregled primerov najboljših 
praks v državah članicah in nacionalnih 
zakonodaj, ki spodbujajo preoblikovanje v 
zadruge, zlasti kar zadeva ponoven zagon 
podjetij, pravne predpise o stečajih, 
finančne mehanizme, institucije za podporo 
podjetništvu in ustanavljanje horizontalnih 
podjetniških skupin za zadružna podjetja;

Or. it

Predlog spremembe 89
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj spodbuja in 
podpira vzpostavitev horizontalnih 
podjetniških skupin, ki lahko prek 
pristopa več zainteresiranih strani 
zadostijo več različnim interesom v 
primerjavi s tradicionalnimi zadrugami 
ali kapitalskimi družbami, in olajša 
sodelovanje med delavci, potrošniki, 
organi in lokalnimi podjetji;

Or. it

Predlog spremembe 90
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. je zaskrbljen, ker so zaradi sedanjega 
sistema, v katerem je tržna moč 
skoncentrirana v rokah peščice glavnih 
podjetij, izginile številne zadruge, kar je 
obenem pomenilo izgubo na tisoče 
delovnih mest;

Or. pt

Predlog spremembe 91
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Energija iz obnovljivih virov

Or. en

Predlog spremembe 92
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. je prepričan, da zadruge prispevajo k 
izvajanju prednostnih nalog direktive o 
obnovljivih virih energije do leta 2020 in k 
prehodu z energije iz fosilnih/jedrskih 
virov na energijo iz obnovljivih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 93
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. ugotavlja, da zadruge za obnovljive 
vire energije omogočajo državljanom, da 
dejavno sodelujejo v lokalnih projektih za 
obnovljive vire energije, zaradi česar tudi 
bolj sprejemajo tovrstne obrate; poleg tega 
sodelovanje državljanov pri pridobivanju 
energije povečuje njihovo ozaveščenost o 
tem, da je treba energijo porabljati 
trajnostno in učinkovito, pa tudi njihov 
nadzor nad cenami energije;

Or. en

Predlog spremembe 94
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. poudarja, da družbena sprejetost 
pridobivanja energije iz obnovljivih virov 
ni pomembna samo za zmanjševanje 
zamud pri pridobivanju dovoljenj, temveč 
bo spodbudila tudi naložbe v tovrstne 
projekte; meni, da je vloga zadrug 
pomembna tudi pri tem, da bo Evropska 
unija dosegla svoje zaveze do leta 2020;

Or. en

Predlog spremembe 95
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da zadružnim podjetjem v 
industrijskem in storitvenem sektorju, 
zlasti malim in srednjim podjetjem, ni 
lahko dobiti dostopa do tveganega kapitala 
in posojil na trgih kapitala; ugotavlja tudi, 
da zadruge običajno ne morejo pridobiti 
velikih zneskov kapitala od svojih članov;

14. poudarja, da zadružna podjetja v 
industrijskem in storitvenem sektorju, 
zlasti mala in srednja podjetja, iz različnih 
razlogov, tudi zaradi vrste podjetništva, ne 
morejo dobiti dostopa do tveganega 
kapitala in posojil na trgih kapitala; 
ugotavlja tudi, da zadruge običajno ne 
morejo pridobiti velikih zneskov kapitala 
od svojih članov in da bi bilo treba zato 
ustvariti ad hoc finančne instrumente, ki 
bi omogočali upoštevanje njihovih oblik 
podjetništva;

Or. fr

Predlog spremembe 96
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da zadružnim podjetjem v 
industrijskem in storitvenem sektorju,
zlasti malim in srednjim podjetjem, ni 
lahko dobiti dostopa do tveganega kapitala 
in posojil na trgih kapitala; ugotavlja tudi, 
da zadruge običajno ne morejo pridobiti 
velikih zneskov kapitala od svojih članov;

14. opozarja, da zadružnim malim in 
srednjim podjetjem, kot so tradicionalna 
mala in srednja podjetja v industrijskem in 
storitvenem sektorju, ni lahko dobiti 
dostopa do tveganega kapitala in posojil na 
trgih kapitala; ugotavlja tudi, da imajo 
delavske zadruge v kapitalsko intenzivnih 
sektorjih običajno težave pri pridobivanju 
zadostnega kapitala od svojih članov, da bi 
prevzele tradicionalno podjetje; opaža, da 
finančne institucije pogosto niso dovolj 
seznanjene z načinom, na katerega 
delujejo delavske zadruge, in njihovimi 
cilji;

Or. nl
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Predlog spremembe 97
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da zadružnim podjetjem v 
industrijskem in storitvenem sektorju, 
zlasti malim in srednjim podjetjem, ni 
lahko dobiti dostopa do tveganega kapitala 
in posojil na trgih kapitala; ugotavlja tudi, 
da zadruge običajno ne morejo pridobiti 
velikih zneskov kapitala od svojih članov;

14. opozarja, da socialnim in zadružnim 
podjetjem v industrijskem in storitvenem 
sektorju, zlasti malim in srednjim 
podjetjem, ni lahko dobiti dostopa do 
tveganega kapitala in posojil na trgih 
kapitala; ugotavlja tudi, da zadruge in 
socialna podjetja običajno ne morejo 
pridobiti velikih zneskov kapitala od svojih 
članov;

Or. it

Predlog spremembe 98
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja, da zadružnim podjetjem v 
industrijskem in storitvenem sektorju, 
zlasti malim in srednjim podjetjem, ni 
lahko dobiti dostopa do tveganega kapitala 
in posojil na trgih kapitala; ugotavlja tudi, 
da zadruge običajno ne morejo pridobiti 
velikih zneskov kapitala od svojih članov;

14. opozarja, da se zadružna podjetja v 
industrijskem in storitvenem sektorju, 
zlasti mala in srednja podjetja, pri dostopu
do tveganega kapitala in posojil na trgih 
kapitala soočajo z ovirami; ugotavlja tudi, 
da zadruge običajno ne morejo pridobiti 
velikih zneskov kapitala od svojih članov;

Or. en

Predlog spremembe 99
Roberta Angelilli
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Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja, da je treba glede na 
posebno strukturo zadrug posebno 
pozornost nameniti vprašanju njihovega 
dostopa do posojil; zato poziva Evropsko 
komisijo, Baselski odbor in Evropsko 
investicijsko banko, naj razvijejo in 
uporabijo kvalitativna merila, tudi v zvezi 
s kreditiranjem in financiranjem, in s tem 
omogočijo razlikovanje med vlogami 
zadrug, tudi socialnih, in drugih 
podjetniških oblik;

Or. it

Predlog spremembe 100
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. meni, da je treba okrepiti 
kapitalizacijo zadrug in bolje izkoristiti 
vire, ki lahko izhajajo iz njihove socialne 
strukture; poziva Komisijo, naj spodbudi 
ukrepe, ki podpirajo kapitalizacijo po 
predložitvi predloga za odkup podjetja ali 
njegovi izvedbi, vključno z davčnimi 
olajšavami, ki so lahko tudi začasne, pri 
čemer se te olajšave ne obravnavajo kot 
državna pomoč;

Or. it

Predlog spremembe 101
Inês Cristina Zuber
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Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja, da se zadruge pri 
pridobivanju finančnih sredstev od 
Evropske investicijske banke soočajo z 
dokazanimi težavami in da to ovira 
njihovo trajnost ter celo nadaljnji obstoj; 
glede na pomen zadružnega sektorja, na 
podlagi katerega je bilo leto 2012 
razglašeno za mednarodno leto zadrug, 
opozarja Komisijo, da je treba zadrugam 
omogočiti lažji in prilagodljivejši dostop 
do posojil Evropske investicijske banke, 
pa tudi do drugih nepovratnih sredstev iz 
programov EU;

Or. pt

Predlog spremembe 102
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da bi morala Komisija in 
Evropska investicijska banka/Evropski 
investicijski sklad zadrugam zagotoviti 
dostop do finančnih mehanizmov na ravni 
EU, vključno z akcijskim načrtom za 
financiranje malih in srednjih podjetij, 
predlaganim v aktu za enotni trg, in si 
skupaj s sektorjem zadružnega bančništva 
še posebej prizadevati, da se to tudi 
uresniči;

16. meni, da bi morala Komisija in 
Evropska investicijska banka/Evropski 
investicijski sklad zadrugam in socialnim 
podjetjem zagotoviti dostop do finančnih 
mehanizmov na ravni EU, vključno z 
akcijskim načrtom za financiranje malih in 
srednjih podjetij, predlaganim v aktu za 
enotni trg, in si skupaj s finančnimi 
posredniki prizadevati, da se to tudi 
uresniči;

Or. it

Predlog spremembe 103
Krišjānis Kariņš
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da bi morala Komisija in 
Evropska investicijska banka/Evropski 
investicijski sklad zadrugam zagotoviti 
dostop do finančnih mehanizmov na ravni 
EU, vključno z akcijskim načrtom za 
financiranje malih in srednjih podjetij, 
predlaganim v aktu za enotni trg, in si 
skupaj s sektorjem zadružnega bančništva 
še posebej prizadevati, da se to tudi 
uresniči;

16. meni, da bi morala Komisija in 
Evropska investicijska banka/Evropski 
investicijski sklad zadrugam zagotoviti 
dostop do finančnih mehanizmov na ravni 
EU, vključno z akcijskim načrtom za 
financiranje malih in srednjih podjetij, 
predlaganim v aktu za enotni trg, in si 
skupaj s sektorjem zadružnega bančništva 
še posebej prizadevati, da se to tudi 
uresniči; poudarja, da bi moglo takšno 
ukrepanje izboljšati delovanje enotnega 
trga;

Or. en

Predlog spremembe 104
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da bi morala Komisija in 
Evropska investicijska banka/Evropski 
investicijski sklad zadrugam zagotoviti 
dostop do finančnih mehanizmov na ravni 
EU, vključno z akcijskim načrtom za 
financiranje malih in srednjih podjetij, 
predlaganim v aktu za enotni trg, in si 
skupaj s sektorjem zadružnega bančništva 
še posebej prizadevati, da se to tudi 
uresniči;

16. meni, da bi morala Komisija in 
Evropska investicijska banka/Evropski 
investicijski sklad zadrugam zagotoviti 
dostop do finančnih mehanizmov na ravni 
EU, po potrebi vključno z akcijskim 
načrtom za financiranje malih in srednjih 
podjetij, predlaganim v aktu za enotni trg, 
in si skupaj s sektorjem zadružnega 
bančništva še posebej prizadevati, da se to 
tudi uresniči;

Or. en

Predlog spremembe 105
Claude Turmes
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da je treba pri uredbi o 
finančnih trgih in s tem povezani 
izvedbeni zakonodaji upoštevati posebne 
značilnosti zadružnih bank;

Or. en

Predlog spremembe 106
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da bi morali biti programi in 
skladi, ki se ustanavljajo v okviru 
večletnega finančnega okvira (2014−2020), 
pomembni instrumenti za podporo 
zadrugam; meni, da bi se morali pri 
vzpostavljanju operativnih programov 
osredotočiti na podpiranje trajnostnega 
razvoja podjetij in odgovornega 
prestrukturiranja ter vanje vključiti ukrepe, 
kot so prenos podjetij na zaposlene, 
socialne zadruge, lokalni razvoj in socialne 
inovacije, ki se financirajo z globalnimi 
nepovratnimi sredstvi in drugimi 
finančnimi instrumenti;

17. poudarja, da bi morali biti programi in 
skladi, ki se ustanavljajo v okviru 
večletnega finančnega okvira (2014−2020), 
pomembni instrumenti za podporo 
zadrugam in na splošno podjetjem 
socialnega gospodarstva; meni, da bi se 
morali pri vzpostavljanju operativnih 
programov osredotočiti na podpiranje 
trajnostnega razvoja podjetij in 
odgovornega prestrukturiranja ter vanje 
vključiti ukrepe, ki zadevajo zlasti prenos 
podjetij na zaposlene, socialne zadruge, 
vlogo podjetij socialnega gospodarstva pri 
lokalnem razvoju in socialnih, 
tehnoloških in proizvodnih inovacijah, ki 
se financirajo z globalnimi nepovratnimi 
sredstvi in drugimi finančnimi instrumenti, 
vključno s sredstvi iz Evropskega sklada 
za prilagoditev globalizaciji;

Or. fr
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Predlog spremembe 107
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da bi morali biti programi in 
skladi, ki se ustanavljajo v okviru 
večletnega finančnega okvira (2014−2020), 
pomembni instrumenti za podporo 
zadrugam; meni, da bi se morali pri 
vzpostavljanju operativnih programov 
osredotočiti na podpiranje trajnostnega 
razvoja podjetij in odgovornega 
prestrukturiranja ter vanje vključiti ukrepe, 
kot so prenos podjetij na zaposlene, 
socialne zadruge, lokalni razvoj in socialne 
inovacije, ki se financirajo z globalnimi 
nepovratnimi sredstvi in drugimi 
finančnimi instrumenti;

17. meni, da bi morali biti programi in 
skladi, ki se ustanavljajo v okviru 
večletnega finančnega okvira (2014−2020), 
pomembni instrumenti za podporo 
zadrugam; meni, da bi se morali pri 
vzpostavljanju operativnih programov 
osredotočiti na omogočanje ustanavljanja 
novih zadrug, podpiranje trajnostnega 
razvoja podjetij in odgovornega 
prestrukturiranja ter vanje vključiti ukrepe, 
kot so prenos podjetij na zaposlene, 
socialne zadruge, lokalni razvoj in socialne 
inovacije, ki se financirajo z globalnimi 
nepovratnimi sredstvi in drugimi 
finančnimi instrumenti;

Or. nl

Predlog spremembe 108
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da bi morali biti programi in 
skladi, ki se ustanavljajo v okviru 
večletnega finančnega okvira (2014−2020), 
pomembni instrumenti za podporo 
zadrugam; meni, da bi se morali pri 
vzpostavljanju operativnih programov 
osredotočiti na podpiranje trajnostnega 
razvoja podjetij in odgovornega 
prestrukturiranja ter vanje vključiti ukrepe, 
kot so prenos podjetij na zaposlene, 
socialne zadruge, lokalni razvoj in socialne 
inovacije, ki se financirajo z globalnimi 

17. meni, da bi morali biti programi in 
skladi, ki se ustanavljajo v okviru 
večletnega finančnega okvira (2014−2020), 
pomembni instrumenti za podporo na 
gospodarskem in socialnem področju;
meni, da bi se morali pri vzpostavljanju 
operativnih programov osredotočiti na 
podpiranje trajnostnega razvoja podjetij in 
odgovornega prestrukturiranja ter vanje 
vključiti ukrepe, kot so prenos podjetij na 
zaposlene, socialne zadruge in podjetja, 
lokalni razvoj in socialne inovacije, ki se



PE507.938v01-00 60/67 AM\930616SL.doc

SL

nepovratnimi sredstvi in drugimi 
finančnimi instrumenti;

financirajo z globalnimi nepovratnimi 
sredstvi in drugimi finančnimi instrumenti;

Or. it

Predlog spremembe 109
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da bi morali biti programi in 
skladi, ki se ustanavljajo v okviru 
večletnega finančnega okvira (2014−2020), 
pomembni instrumenti za podporo 
zadrugam; meni, da bi se morali pri 
vzpostavljanju operativnih programov 
osredotočiti na podpiranje trajnostnega 
razvoja podjetij in odgovornega 
prestrukturiranja ter vanje vključiti ukrepe, 
kot so prenos podjetij na zaposlene, 
socialne zadruge, lokalni razvoj in socialne 
inovacije, ki se financirajo z globalnimi 
nepovratnimi sredstvi in drugimi
finančnimi instrumenti;

17. meni, da bi morali biti programi in 
skladi, ki se ustanavljajo v okviru 
večletnega finančnega okvira (2014−2020), 
pomembni instrumenti za podporo 
zadrugam; meni, da bi se morali pri 
vzpostavljanju operativnih programov 
osredotočiti na podpiranje trajnostnega 
razvoja podjetij in odgovornega 
prestrukturiranja ter vanje vključiti ukrepe, 
kot so prenos podjetij na zaposlene, 
socialne zadruge, lokalni razvoj in socialne 
inovacije, ki se financirajo s finančnimi 
instrumenti;

Or. it

Predlog spremembe 110
Vicky Ford

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da bi morali biti programi in 
skladi, ki se ustanavljajo v okviru 
večletnega finančnega okvira (2014−2020), 
pomembni instrumenti za podporo 
zadrugam; meni, da bi se morali pri 
vzpostavljanju operativnih programov 

17. meni, da bi bili lahko programi in 
skladi, ki se ustanavljajo v okviru 
večletnega finančnega okvira (2014−2020), 
pomembni instrumenti za podporo 
zadrugam; meni, da bi se morali pri 
vzpostavljanju operativnih programov 
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osredotočiti na podpiranje trajnostnega 
razvoja podjetij in odgovornega 
prestrukturiranja ter vanje vključiti ukrepe, 
kot so prenos podjetij na zaposlene, 
socialne zadruge, lokalni razvoj in socialne 
inovacije, ki se financirajo z globalnimi 
nepovratnimi sredstvi in drugimi 
finančnimi instrumenti;

osredotočiti na podpiranje trajnostnega 
razvoja podjetij in odgovornega 
prestrukturiranja ter vanje vključiti ukrepe, 
kot so prenos podjetij na zaposlene, 
socialne zadruge, lokalni razvoj in socialne 
inovacije, ki se financirajo z globalnimi 
nepovratnimi sredstvi in drugimi 
finančnimi instrumenti;

Or. en

Predlog spremembe 111
Roberta Angelilli

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da bi bilo treba pri finančnem 
načrtovanju na ravni Unije in nacionalni 
ravni posebno pozornost (ali določen 
odstotek sredstev) nameniti zadrugam, 
katerih cilj je spodbujati dostop do 
zaposlitve prikrajšanim osebam v skladu z 
opredelitvijo iz Uredbe ES št. 2204/2002 
in tako utrditi in razviti boljšo socialno 
zaščito na višji ravni;

Or. it

Predlog spremembe 112
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj v okviru 
prihodnjega obračunskega leta podpre 
pilotni projekt za podporo prenosov 
podjetij v krizi na delavce, da bodo lahko 
še naprej delovala, in za ustanovitev novih 
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zadrug, ki bodo oživila podjetja v krizi ali 
stečaju;

Or. fr

Predlog spremembe 113
Mario Pirillo

Predlog resolucije
Odstavek 17 – a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj razvije ukrepe v 
podporo zaposlovanju mladih v sektorju 
zadrug;
poziva Komisijo, naj v državah članicah 
spodbuja širjenje zadružnega modela kot 
ključnega instrumenta za ustvarjanje 
novih delovnih mest;

Or. it

Predlog spremembe 114
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti ukrepe za lažji dostop zadrug do 
celotne ponudbe storitev za podporo 
poslovanju, saj bodo tako te lahko še 
naprej prispevale k trajnostni rasti;

18. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti ukrepe za lažji dostop zadrug do
celotne ponudbe storitev za podporo 
poslovanju, saj bodo tako te lahko še 
naprej prispevale k trajnostni rasti; v zvezi s 
tem poziva države članice, naj uvedejo 
ukrepe, s katerimi bi zadrugam olajšale 
dostop do posojil, zlasti obrtnim zadrugam 
in omrežjem sodelovanja, ki jih sestavljajo 
mikro podjetja;

Or. it
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Predlog spremembe 115
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti ukrepe za lažji dostop zadrug do 
celotne ponudbe storitev za podporo 
poslovanju, saj bodo tako te lahko še 
naprej prispevale k trajnostni rasti;

18. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti ukrepe za lažji dostop zadrug in na 
splošno podjetij socialnega gospodarstva
do celotne ponudbe storitev za podporo 
poslovanju;

Or. fr

Predlog spremembe 116
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti ukrepe za lažji dostop zadrug do 
celotne ponudbe storitev za podporo 
poslovanju, saj bodo tako te lahko še 
naprej prispevale k trajnostni rasti;

18. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti ukrepe za lažji dostop zadrug do 
celotne ponudbe storitev za podporo 
poslovanju, saj bodo tako te lahko še 
naprej prispevale k trajnostnemu razvoju 
svojega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 117
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti ukrepe za lažji dostop zadrug do 
celotne ponudbe storitev za podporo 
poslovanju, saj bodo tako te lahko še 
naprej prispevale k trajnostni rasti;

18. meni tudi, da bi morale države članice 
sprejeti ukrepe za lažji dostop zadrug in 
socialnih podjetij do celotne ponudbe 
storitev za podporo poslovanju, saj bodo 
tako te lahko še naprej prispevale k 
trajnostni rasti;

Or. it

Predlog spremembe 118
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da bi morale države članice 
sprejeti ustrezne ukrepe za odstranitev 
vseh pravnih, upravnih ali birokratskih 
ovir, ki preprečujejo ali omejujejo rast 
zadrug; 

Or. ro

Predlog spremembe 119
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da bi bilo treba v vsej Evropi 
olajšati dostop malih zadružnih posojilnic 
do trgov;

Or. en



AM\930616SL.doc 65/67 PE507.938v01-00

SL

Predlog spremembe 120
Jacky Hénin

Predlog resolucije
Odstavek 18 – a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja potrebo po plodnem 
sodelovanju med bančnim sektorjem in 
zadrugami; Komisija bi moral spodbujati 
vzpostavitev javnih bančnih centrov, ki bi 
pomagali zadrugam, zlasti s posojili z 
nizko obrestno mero;

Or. fr

Predlog spremembe 121
Jacky Hénin

Predlog resolucije
Odstavek 18 – b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. ker so zadruge koristni, a krhki 
subjekti, meni, da je treba poudariti 
podporno vlogo lokalnih organov; zato 
meni, da je treba pozvati evropske 
institucije in države članice, naj tem 
organom zagotovijo sredstva in podprejo 
ustanavljanje in razvoj zadrug;

Or. fr

Predlog spremembe 122
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poleg tega meni, da bi bilo treba 19. poleg tega meni, da bi bilo treba 
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spodbujati omrežja sodelovanja med 
malimi in srednjimi podjetji, na primer 
tista, ki v EU že obstajajo v obliki zadrug 
(obrtne zadruge, zadruge malih in srednjih 
podjetij, zadruge za dejavnosti in 
zaposlovanje itd.), saj takšna omrežja s 
skupnim trženjem, nabavo ali drugimi 
storitvami precej okrepijo trajnost mikro in 
malih podjetij in jim pomagajo, da 
postanejo vir inovacij;

spodbujati omrežja sodelovanja med 
malimi in srednjimi podjetji, na primer 
tista, ki v EU že obstajajo v obliki zadrug 
(obrtne zadruge, zadruge malih in srednjih 
podjetij, zadruge za dejavnosti in 
zaposlovanje itd.), saj takšna omrežja s 
skupnim trženjem, nabavo ali drugimi 
storitvami precej okrepijo ustanavljanje in 
trajnost mikro in malih podjetij in jim 
pomagajo, da postanejo vir inovacij;

Or. fr

Predlog spremembe 123
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da je treba za podporo 
ustanavljanju novih zadrug razviti storitve 
za ustanavljanje novih zadrug; poleg tega 
bi bilo treba na nacionalni in evropski 
ravni spodbujati zadružni model med 
potencialnimi novimi podjetniki (na 
primer v univerzitetnih učnih načrtih);

Or. en

Predlog spremembe 124
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo in države članice, 
naj olajšajo in spodbujajo vzpostavljanje 
grozdov zadrug in socialnih podjetij in jim 
s tem omogočijo lažje iskanje virov, 
potrebnih za krepitev njihove vloge v 
proizvodni in distribucijski verigi, in 
podpirajo ekonomije obsega, potrebne za 
financiranje dejavnosti raziskav, razvoja 
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in inovacij;

Or. it

Predlog spremembe 125
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poziva Komisijo, naj razvije in 
podpre politike za zaščito obstoječih 
delovnih mest in politike, katerih namen 
je ustvariti nova delovna mesta;

Or. it


