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COM(2011)0682 – 2012/2004(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 157, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A7-0305/2012 

Resolutie van het Europees Parlement over het Initiatief voor sociaal ondernemerschap - 

Bouwen aan een gezonde leefomgeving voor sociale ondernemingen in een kader van 

sociale economie en innovatie 

Het Europees Parlement, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's van 18 april 2012 getiteld "Naar 

een banenrijk herstel" (COM(2012)0173), 

– gezien het voorstel van de Commissie van 8 februari 2012 voor een verordening van de Raad 

betreffende het statuut van de Europese stichting (FE) (COM(2012)0035), 

– gezien het voorstel van de Commissie van 20 december 2011 voor een richtlijn betreffende 

het gunnen van overheidsopdrachten (COM(2011)0896), 

– gezien het voorstel van de Commissie van 7 december 2011 voor een verordening inzake 

Europese sociaalondernemerschapsfondsen (COM(2011)0862), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 oktober 2011 getiteld "Initiatief voor sociaal 

ondernemerschap - Bouwen aan een gezonde leefomgeving voor sociale ondernemingen in 

een kader van sociale economie en innovatie" (COM(2011)0682), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 getiteld "Akte voor de interne 

markt: Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het 

vertrouwen - Samen werk maken van een nieuwe groei" (COM(2011)0206), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 oktober 2010 getiteld "Naar een Single 

Market Act - Voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen" 

(COM(2010)0608), 

– gezien het voorstel van de Commissie van 6 oktober 2010 voor een verordening betreffende 

een programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie 

(COM(2011)609), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020 - Een 
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strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020), 

– gezien het voorstel van de Commissie van 6 oktober 2011 voor een verordening inzake het 

Europees sociaal fonds en tot intrekking van Verordening (COM(2011)607), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2010 getiteld "Het Europees 

platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale 

cohesie" (COM(2010)0758), 

– gezien de publicatie van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en 

het EMES European Research Network van 2008 getiteld "Social Enterprise: A new model 

for poverty reduction and employment generation"
1
, 

– gezien het verkennend advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 

oktober 2011 getiteld "Sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen" IN/589,  

– gezien zijn resolutie van 19 februari 2009 over de sociale economie
2
, 

– gezien zijn op 10 maart 2011 aangenomen schriftelijke verklaring nr. P7_DCL(2010)0084, 

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2012 betreffende het statuut voor een Europese 

coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers
3
, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van 

de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en 

consumentenbescherming (A6-0305/2012), 

A. overwegende dat ondernemingen in de sociale economie, die in totaal 10% van de Europese 

ondernemingen vertegenwoordigen, oftewel 2 miljoen ondernemingen, en die werk bieden 

aan meer dan 11 miljoen mensen binnen de EU, oftewel 6% van de totale Europese 

beroepsbevolking, een aanzienlijke bijdrage leveren tot het Europees sociaal model en de 

Europa 2020-strategie en dat zij het grootste gedeelte herinvesteren in hetgeen men sociale 

ondernemingen pleegt te noemen; 

B. overwegende dat de ondernemingen in de sociale economie, waaronder de sociale 

ondernemingen, volwaardige economische en sociale actoren zijn; overwegende dat zij 

gekenmerkt worden door democratische waarden en beginselen, de participatie van de 

werknemers, de sociale actoren en de gebruikers, doelstellingen van algemeen belang waarbij 

voorrang wordt gegeven aan de sociale aspecten, de ethische behoeftenbevrediging in 

overleg met hun partners en hun gebruikers of klanten, en het feit dat zij hun winsten 

herinvesteren in de werking en ontwikkeling van de ondernemingen, de solidariteit, het 

wederzijds leren en delen van kennis en sociale innovatie; 

C. overwegende dat enkel de coöperaties over een juridisch kader op Europees niveau 

beschikken, terwijl de ondernemingen in de sociale economie in vele lidstaten erkend zijn en 

                                                 
1 http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf. 
2 PB C 292 E van 25.3.2010, blz. 16. 
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0071. 
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over een specifiek nationaal juridisch kader beschikken; overwegende dat in een aantal 

lidstaten onlangs wetsvoorstellen inzake de sociale economie zijn ingediend, dat de 

Commissie voorstellen inzake het Europees statuut van stichtingen en de herziening van het 

Europees statuut van coöperaties heeft ingediend en dat het Europees Parlement en de 

Commissie zich recent over onderlinge maatschappijen hebben gebogen; 

D. overwegende dat de gevolgen van de huidige financiële, economische en sociale crisis 

evenals de demografische veranderingen, met name de vergrijzing, een wissel trekken op de 

socialezekerheidsstelsels, met inbegrip van de verplichte en vrijwillige sociale verzekeringen, 

en dat er derhalve stimulansen moeten worden gegeven aan innovatieve systemen inzake 

sociale bijstand om voor een adequate sociale zekerheid te zorgen op een niveau dat 

waardige levensomstandigheden waarborgt; 

E. overwegende dat de Single Market Act en de Europa 2020-strategie, die beide gericht zijn op 

slimme, innoverende, duurzame en inclusieve groei, meer en betere banen en 

armoedebestrijding, onderling sterk verweven zijn en dat sociale ondernemingen een 

significante bijdrage kunnen leveren doordat ze over innovatiepotentieel beschikken en 

doordat ze in staat zijn specifiek en adequaat in te spelen op de behoeften, met inbegrip van 

de sociale behoeften, van de burgers en bevolkingen en de hun toegewezen taken van 

algemeen belang te vervullen; 

F. overwegende dat de Commissie onderkent dat de actoren in de sociale economie en de 

sociale ondernemingen de drijvende kracht vormen achter economische groei en sociale 

innovatie, dankzij hun vermogen duurzame en moeilijk verplaatsbare activiteiten en 

werkgelegenheid te creëren, en dat zij de integratie van kwetsbare groepen op de 

arbeidsmarkt bevorderen; 

G. overwegende dat de Commissie voorstellen heeft ingediend voor een verordening inzake 

Europese sociaalondernemerschapsfondsen; 

H. overwegende dat sociale ondernemingen onder andere kunnen helpen bij de sociale 

dienstverlening van algemeen belang, die essentiële elementen van een verzorgingsstaat 

vormen, en aldus bijdragen tot de verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen 

van de Europese Unie inzake de bevordering van de sociale en territoriale samenhang; 

I. overwegende dat vele sociale ondernemingen moeilijkheden ondervinden bij de toegang tot 

financiering en derhalve specifieke, toegesneden steun nodig hebben, zoals sociaal 

bankieren, risicodelingsinstrumenten, liefdadigheidsinstellingen en/of (micro)krediet; 

overwegende dat de structuurfondsen en -programma's van de EU in dit verband een 

belangrijke rol spelen door het bevorderen van toegang tot financiering voor sociale 

ondernemingen; 

J. overwegende dat sociale ondernemingen door hun aard en werkwijze bijdragen tot een meer 

solidaire en democratische samenleving en veelal arbeidsvoorwaarden bieden die de 

gelijkheid bevorderen, zodat een evenwicht tussen beroeps- en privéleven wordt 

gewaarborgd, met name door gelijke beloning voor gelijke werk voor mannen en vrouwen; 

Inleiding  

1. neemt nota van de mededelingen van de Commissie getiteld "Initiatief voor sociaal 
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ondernemerschap" en "Naar en banenrijk herstel" , die vergezeld gaan van aanbevelingen aan 

de nationale autoriteiten over het verbeteren van de randvoorwaarden voor de sociale 

ondernemingen, opdat nieuwe kansen, activiteiten en banen worden aangeboden; voegt 

hieraan toe dat dit aanbod niet beperkt mag blijven tot het leveren van goederen en diensten 

aan achtergestelde en gemarginaliseerde personen; 

2. onderstreept dat de erkenning van sociale ondernemingen op Europees niveau zich niet mag 

beperken tot de loutere opneming van sociale doelstellingen in bepaalde commerciële 

ondernemingen, maar dat rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van 

met name de ondernemingen in de sociale economie; acht het met het oog daarop 

noodzakelijk de instrumenten in het leven te roepen, met name op het gebied van 

financiering, die deze ondernemingen in staat stellen te functioneren overeenkomstig hun 

specifieke doelstellingen en de nodige onderlinge solidariteit tot stand te brengen; wijst er 

tevens op dat een betere kennis van de sociale economie het mogelijk maakt om haar 

bijdrage aan de samenleving in haar geheel optimaal te benutten, met name op het gebied van 

sociale en territoriale samenhang; 

3. stelt vast dat de sociale economie een essentieel en volwaardig onderdeel van de Europese 

economie en het Europese sociale model vormt, dat zij hiertoe een aanzienlijke bijdrage 

levert, met name door haar innoverende antwoorden, en dat zij een onvervangbare rol vervult 

voor de sociale en territoriale samenhang van de Unie en haar lidstaten; onderstreept dat zij 

zeer wel bestand is tegen crises en dat zij solide economische en sociale modellen hanteert; 

onderstreept dat de sociale ondernemingen in grote mate voldoen aan sociale en menselijke 

behoeften waaraan de "klassieke" economische operatoren en de overheid geen of 

onvoldoende aandacht besteden; onderstreept dat de banen in de sector van de sociale 

economie tevens bijdragen tot de (re-)localisatie van de economie gezien hun moeilijke 

verplaatsbaarheid en aldus bijdragen tot de sociale, economische en territoriale samenhang; 

4. wijst erop dat een sociale onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, een onderneming is die: 

a) als hoofddoel heeft het realiseren van meetbare positieve sociale effecten overeenkomstig 

haar statuten of elk ander gelijkwaardig document waarbij de onderneming is opgericht, 

door: 

– diensten en goederen aan de gehele collectiviteit te leveren, op basis van solidariteit 

middels haar manier van functioneren en financiering; 

– diensten of goederen te leveren met name aan kwetsbare, gemarginaliseerde, 

achtergestelde of uitgesloten personen en/of 

– diensten of goederen te leveren volgens een productiemethode waarin haar sociale 

doelstelling tot uiting komt; 

b) haar winst veeleer gebruikt om haar hoofddoelen te realiseren dan om vanuit een oogpunt 

van puur rendement winst uit te keren en voor alle gevallen waarin aan aandeelhouders 

en eigenaars winst wordt uitgekeerd, vooraf bepaalde procedures en regels heeft ingesteld 

die ervoor zorgen dat de verdeling van winst de hoofddoelen niet ondermijnt; en 

c) op transparante wijze en met het afleggen van rekenschap wordt beheerd, in het bijzonder 

door de betrokkenheid van de werknemers, gebruikers en/of belanghebbenden bij de 
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bedrijfsactiviteiten; 

Aanbevolen acties voor verschillende soorten ondernemingen 

5. benadrukt dat werk van vrijwilligers in de diverse sectoren van de sociale economie een 

belangrijke bijdrage levert tot de solidariteit en de sociale samenhang en het leven van veel 

mensen zin geeft; dringt aan op volledige erkenning en adequate financiële en structurele 

steun op lokaal, nationaal en Europees niveau; benadrukt dat vrijwilligerswerk op geen 

enkele wijze de loon- en arbeidsvoorwaarden mag benadelen van personen die tewerkgesteld 

zijn in ondernemingen van de sociale economie en dat het nodig is de complementariteit van 

vrijwilligerswerk en werkzaamheid in loondienst te waarborgen; 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat sociale ondernemingen 

beschikken over voorwaarden voor bevordering en werking die overeenstemmen met die van 

andere soorten ondernemingen die de winstgevende gebieden wegkapen; benadrukt dat de 

activiteiten in de sociale economie zich hoofdzakelijk afspelen in minder winstgevende 

economische gebieden waar logistieke belemmeringen tot hogere kosten leiden, waardoor het 

mogelijk is dat de bevolking het met minder ontwikkelde en kwalitatief slechtere 

dienstverlening moet doen wanneer deze strikt volgens de marktvoorwaarden wordt 

uitgevoerd; beklemtoont dat de gebruikers steeds toegang moeten kunnen hebben tot 

kwalitatief hoogwaardige diensten aan voorwaarden - ook financiële - die aanvaardbaar zijn; 

7. benadrukt het belang van een strategie en maatregelen ter bevordering van sociaal 

ondernemerschap en met name ondernemingen van de sociale economie, om ervoor te 

zorgen dat gemakkelijker gebruik kan worden gemaakt van de programma's en financiering 

van de Unie en de lidstaten; dringt aan op toereikende steun om het programma Erasmus 

voor jonge ondernemers voort te zetten en de aantrekkelijkheid en zichtbaarheid van dit 

programma ook in de sociale economie te vergroten;  

8. neemt kennis van de diversiteit binnen de sociale economie en benadrukt dat dit een met 

name economische rijkdom is voor de EU en haar lidstaten; is van mening dat het beginsel 

van vrijheid van ondernemerschap, ongeacht de status ervan, moet worden toegepast om de 

verscheidenheid aan ondernemersvormen te eerbiedigen; benadrukt dat de ontwikkeling van 

nieuwe rechtskaders op Europees niveau vrijwillig moet zijn voor de ondernemingen en moet 

worden voorafgegaan door een effectbeoordeling om rekening te houden met het bestaan van 

verschillende sociale bedrijfsmodellen, en met name die van de sociale economie, in de 

lidstaten; benadrukt dat maatregelen wel hun Europese meerwaarde moeten bewijzen;  

9. steunt initiatieven op Europees niveau om het reeds sterk ontwikkelde verenigingsleven in de 

meeste lidstaten uit te breiden en te versterken; verzoekt om de goedkeuring van een 

Europees statuut voor verenigingen ter aanvulling van de bestaande rechtsposities op het 

niveau van de lidstaten; 

10. verwelkomt het voornemen van de Commissie om een voorstel in te dienen voor 

vereenvoudiging van de verordening inzake het statuut voor een Europese coöperatieve 

vennootschap; 

11. is ingenomen met de door de Commissie uitgevoerde studie over de situatie van onderlinge 

maatschappijen in Europa, met actieve deelname van de sector; benadrukt dat onderlinge 

maatschappijen erkend moeten worden met behulp van een Europees statuut, als een 
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afzonderlijke en belangrijke speler binnen de Europese economie en samenleving; 

beklemtoont dat de voordelen van een Europees statuut bevorderlijk zouden zijn voor 

grensoverschrijdende activiteiten van onderlinge maatschappijen; dringt er bij de lidstaten die 

nog geen nationaal statuut voor onderlinge maatschappijen kennen op aan een dergelijk 

statuut alsnog in te voeren; 

12. verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake het opzetten van een 

Europees statuut voor stichtingen
1
; 

13. herinnert eraan dat de Commissie zich in COM(2004)0018 heeft verbonden tot twaalf 

concrete acties om de ontwikkeling van coöperaties te ondersteunen en betreurt dat er tot nog 

toe weinig vooruitgang is geboekt; verzoekt de Commissie zich ambitieus op te stellen en 

aansluitend op het initiatief uit 2004 nadere maatregelen voor te stellen om de operationele 

voorwaarden voor coöperaties, onderlinge maatschappijen en stichtingen te verbeteren en 

aldus de ontwikkeling van de sociale economie in het algemeen te ondersteunen; benadrukt 

in deze context dat het algemeen Europees beleid betreffende alle ondernemingen van de 

sociale economie niet beperkt mag blijven tot het initiatief van de Commissie inzake sociaal 

ondernemerschap, in het kader waarvan slechts een deel van de sociale economie wordt 

bevorderd; 

14. neemt kennis van het aannemen van een herzien pakket van EU-regels voor overheidssteun 

betreffende sociale en lokale diensten; verzoekt de Commissie een einde te maken aan de 

rechtsonzekerheid die blijft bestaan met betrekking tot bepaalde regels inzake staatssteun en 

voor bepaalde sectoren, in het bijzonder sociale diensten van algemeen belang, en deze regels 

te verduidelijken en te verzachten om ervoor te zorgen dat ze makkelijker begrepen en 

toegepast worden door de plaatselijke en regionale autoriteiten, met name voor wat betreft 

sociale ondernemingen, en meerbepaald de ondernemingen van de sociale economie; 

15. wijst erop dat sociale ondernemingen belangrijke leveranciers zijn van diensten van 

algemeen belang; wijst erop dat dit soort ondernemingen veelal voortkomen uit of nauw 

verbonden zijn met maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en/of 

welzijnsverenigingen die mensgerichte diensten leveren die toegesneden zijn op essentiële 

menselijke behoeften, met name van gebruikers in een kwetsbare positie; is van oordeel dat 

het kader van overheidsopdrachten, dat vaak niet goed aangepast is aan de bijzonderheden 

ervan, nooit de enige manier mag vormen om toegang te krijgen tot overheidsfinanciering, en 

dat het nodig is een initiatief op te zetten om het stelsel van overheidssubsidies te 

verduidelijken; 

16. is van oordeel dat het begrip "maatschappelijk verantwoord ondernemen" los moet worden 

gezien van de begrippen "sociale economie", "sociale ondernemingen" en "sociaal 

ondernemerschap"; 

Financiële perspectieven - verbeteren van het wettelijk en fiscaal milieu 

17. is van oordeel dat er verschillende financieringsinstrumenten nodig zijn - zoals de Europese 

sociaalondernemerschapsfondsen, de Europese durfkapitaalfondsen en de European Angels 

Funds (EAF) - om de financiering van sociale ondernemingen te bevorderen; 

                                                 
1 COM(2012) 0035. 
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18. benadrukt dat sociale ondernemingen, en met name ondernemingen van de sociale economie, 

gesteund moeten worden door hen toereikende financiële middelen toe te kennen op lokaal, 

regionaal, nationaal en Europees niveau, en dat het nodig is de daarvoor in aanmerking 

komende fondsen in het kader van het meerjarig financieel kader 2014-2020 te 

verduidelijken; vraagt uitdrukkelijk om steun voor innovatieve sociale ondernemingen, met 

name die welke kwaliteitsbanen opleveren, armoede en sociale uitsluiting bestrijden en 

investeren in onderwijs, scholing, omscholing en levenslang leren; 

19. beklemtoont dat het nodig is de toegang tot Europese financiering eenvoudiger te maken, met 

name voor kleine juridische entiteiten, terwijl de nodige flexibiliteit op nationaal niveau 

mogelijk moet blijven, dat er financieringsmogelijkheden moeten worden geboden en dat 

daaraan duidelijk bekendheid moet worden gegeven en dat er tevens organisatorische, 

administratieve en boekhoudkundige vereenvoudigingen moeten worden doorgevoerd, met 

name rekening houdend met de gevraagde financieringsniveaus; 

20. acht het noodzakelijk te kunnen beschikken over instrumenten waarmee het maatschappelijke 

rendement van investeringen kan worden gemeten en vergeleken; 

21. acht het noodzakelijk omstandigheden te scheppen die de financiële onafhankelijkheid van 

sociale ondernemingen in de hand werken; 

22. is van mening dat verantwoorde beheersprocessen, ondersteund door naar behoren 

gecontroleerde en transparante financieringsmechanismen, noodzakelijk zijn om zich te 

kunnen blijven concentreren op sociaal ondernemerschap; 

Maatregelen, ondersteuning en promotie  

23. steunt de maatregelen die de Commissie in haar mededeling COM(2011)0682 in het 

vooruitzicht stelt, zoals het uitvoeren van een vergelijkende studie betreffende de regionale 

en nationale rechtssituatie in de verschillende lidstaten, de oprichting van een meertalig 

platform voor de uitwisseling van informatie en beste praktijken, en de verzameling van 

betrouwbare statistieken; erkent dat het nodig is steun- en begeleidingsmaatregelen te 

ontwikkelen voor de oprichting, de ontwikkeling en het beheer van ondernemingen; staat 

erop dat de voornoemde maatregelen betrekking hebben op alle ondernemingen van de 

sociale economie; 

24. is van oordeel dat de totstandbrenging van sociale innovatieclusters waarvan de toegevoegde 

waarde het lokale niveau overstijgt de ontwikkeling van sociale ondernemingen ten goede 

zou komen; is eveneens van oordeel dat bepaalde sociale ondernemingen onmisbaar zijn voor 

de integratie in de arbeidsmarkt van werknemers die werkloos zijn of ver van de 

arbeidsmarkt staan; 

25. dringt er bij de Commissie op aan een open coördinatiemethode voor te stellen voor de 

sociale economie; 

26. steunt het voorstel van de Commissie om een expertisegroep aan te stellen voor sociaal 

ondernemerschap (GECES) om de voortgang van de in haar mededeling COM(2011)0682 

beoogde maatregelen te bewaken en te evalueren en om eraan deel te nemen; vraagt dat deze 

werkzaamheden betrekking hebben op de hele sociale economie; 
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27. verzoekt de Commissie en de lidstaten de invoering van een "Europees sociaal label" voor 

sociale ondernemingen opnieuw te overwegen; 

28. dringt aan op Europese regels inzake overheidsopdrachten waarbij het beginsel wordt 

toegepast van "de economisch gunstigste offerte " in plaats van de "laagste kosten" bij het 

inhuren van dienstverlening; vraagt dat eveneens rekening wordt gehouden met de sociale 

gevolgen van de activiteiten in kwestie en met de bijzonderheden; benadrukt dat de 

hervorming van de Europese aanbestedingsregels een goede gelegenheid vormt om de 

naleving en uitvoering van sociale en milieunormen te verbeteren inzake de gunning van 

overheidsopdrachten en te zorgen voor de deelname van ondernemingen uit de sociale 

economie aan overheidsopdrachten; 

29. verzoekt de Commissie te werken aan beter begrip en kennis over sociale ondernemingen en 

de sociale economie door er ruimere bekendheid aan te geven en via ondersteuning van 

universitair onderzoek, met name in het kader van het achtste kaderprogramma (Horizon); 

30. verzoekt de Commissie en de lidstaten de sociale ondernemingen, en met name de 

ondernemingen van de sociale economie, op te nemen in de actieplannen inzake 

werkgelegenheid en sociale integratie en rekening te houden met hun bijzondere 

eigenschappen; 

31. benadrukt dat sociale ondernemingen en ondernemingen van de sociale economie een 

maximum aan ondersteuning en aanvaarding door middel van voorlichting nodig hebben, 

niet in de laatste plaats door de niet-economische baten ervan te onderstrepen; dringt aan op 

een brede voorlichtingscampagne met steun van de Commissie, de lidstaten, de sociale 

partners en de belanghebbenden; 

32. verzoekt de lidstaten stil te staan bij de voordelen van opneming van de beginselen van de 

sociale economie, sociale ondernemingen, sociaal ondernemerschap en sociale 

verantwoordelijkheid in de curricula van scholen, universiteiten en andere 

onderwijsinstellingen, en in de programma's voor "levenslang leren"; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten de samenwerking tussen deze ondernemingen, de sociale partners en de 

academische wereld te bevorderen met het oog op een beter begrip van hun werking en de 

beginselen en waarden van de sociale economie, met name om eventuele stereotypen te 

bestrijden; 

33. verwelkomt de toezegging van de Commissie om te onderzoeken en te overwegen of sociale 

ondernemingen gebruik kunnen maken van slapende octrooien, om zo hun ontwikkeling te 

vergemakkelijken, en hoopt op concrete maatregelen in de nabije toekomst; 

34. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, en 

aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 

Or. fr 


