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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на 
работниците и служителите
(2011/2116(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 4, 54, 151 - 154 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз1,

– като взе предвид Препоръка № 193 на МОТ от 3 юни 2002 г. за насърчаване на 
кооперациите,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. 
относно Устава на Европейското дружество2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно 
устава на Европейското кооперативно дружество (ЕКД)3,

– като взе предвид Директива 2001/86/EО на Съвета от 8 октомври 2001 година за 
допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на 
заетите лица4,

– като взе предвид Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на
Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на 
работниците и служителите5,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 февруари 2004 г. относно 
насърчаването на кооперативните дружества в Европа (COM(2004)0018),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010) 
2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено „За 
Акт за единния пазар – За изграждане на високо конкурентна социална пазарна 
икономика — 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, 
предприемачество и търговия за всички нас“ (COM(2010)0608),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., озаглавено 
"Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска 
рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

                                               
1 ОВ C 83, 30.3.2010 г.
2 ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1.
3 ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 1.
4 ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 22.
5 ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 25.
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– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за 
единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на 
доверието – Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

– като взе предвид обобщителния доклад относно Директива 2003/72/ЕО за допълване 
на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на 
работниците и служителите1,

– като взе предвид проучването относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1435/2003 
на Съвета относно устава на Европейското кооперативно дружество (ЕКД)2,

– като взе предвид обявената от ООН Международна година на кооперациите (2012 
г.)3,

– като взе предвид доклада на МОТ, озаглавен "Устойчивост на кооперативния 
предприемачески модел по време на криза"4,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно "Многообразие на формите на предприятия"5,

– като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно социалната 
икономика6,

– като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно прилагането на 
Директива 2002/14/EО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране
на работниците и служителите в Европейската общност7,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юни 2003 г. относно рамка за насърчаване 
на финансовото участие на служителите8,

– като взе предвид доклада на Комисията от 16 септември 2010 г. относно 
преразглеждането на Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за 
допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието 
на работниците и служителите (COM(2010)0481),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по правата на жените 
и равенството между половете (A7-0000/2011),

                                               
1 изготвен от Fernando Valdés Dal-Ré, професор по трудово право, Labour Asociados Consultores, 2008 г. 
2 Извършено от Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, 
EKAI Center, 2010 г.
3 ООН, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall и Lou Hammond Ketilson, МОТ, 2009 г.
5 OВ C 318, 22.12.2009 г., стр. 22.
6 OВ C 76, 25.3.2010 г., стр. 16.
7 OВ C 76, 25.3.2010 г., стр. 11.
8 ОВ C 224, 18.3.2004 г., стр. 429.
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A. като има предвид, че кооперативните предприятия лансират интересите на своите 
членове и потребители, както и намирането на решение за социалните 
предизвикателства, а не се стремят да увеличат максимално печалбата за 
акционерите,

Б. като има предвид, че кооперациите са важен стълб на европейската икономика и 
съществен двигател за социалните иновации, и че в Европа съществуват 160 000 
кооперации, притежание на над една четвърт от всички европейци, осигуряващи 
работа на около 5,4 милиона души,

В. като има предвид, че кооперативните предприятия осигуряват също 
висококачествена приобщаваща и устойчива на кризи заетост, често с голямо 
процентно участие на жени и мигранти; и че благодарение на своя кооперативен 
бизнес модел те са увеличили оборота и растежа по време на кризата, при наличие 
на много малко на брой фалити и уволнения,

Г. като има предвид, че законодателството, отнасящо се до кооперативите и участието 
на работниците, е различно в отделните страни в рамките на ЕС,

Д. като има предвид, че Европейското кооперативно дружество (ЕДК) е до момента 
единствената налична социално-икономическа правна форма на равнище ЕС, след 
оттеглянето от страна на Комисията на предложенията за европейска асоциация и за 
европейско взаимоспомагателно дружество през 2003 г. и че уставът на 
европейската фондация все още е в процес на изготвяне,

Е. като има предвид, че въвеждането на устава на Европейското кооперативно 
дружество е крайъгълен камък в признаването на кооперативния бизнес модел на 
равнище ЕС също в онези държави-членки, в които понятието "кооперация" е 
дискредитирано по исторически причини,

Кооперациите в контекста на ЕС

1. припомня, че кооперациите и другите социално-икономически предприятия са част 
от европейския социален модел и от единния пазар и следователно заслужават 
сериозно признание и подкрепа, както това е предвидено в конституциите на някои 
държави-членки и редица ключови документи на ЕС;

2. изтъква, че Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава 
на Европейското кооперативно дружество (ЕКД), наричан по-долу "Уставът", и 
Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава на 
Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и 
служителите, наричана по-долу "Директивата", са тясно свързани;

3. съжалява, че ЕКД все още няма успех поради рядкото си използване - до 2010 г. са 
установени само 17 ЕКД, наброяващи общо 32 работници и служители1;

4. отбелязва, че използването на ЕКД често се свежда до кооперации от втора степен, 

                                               
1 COM(2010) 0481.
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състоящи се само от юридически лица;

Участие на служителите в ЕКД

5. приветства факта, че разпоредбите относно участието на работниците и 
служителите се разглеждат като основен елемент в ЕКД; независимо от това 
изтъква, че те могат и да не отговорят на изискванията, свързани със специфичното 
естество на кооперациите;

6. отбелязва, че директивата не следва да бъде преразглеждана преди устава;

7. изтъква, че преразглеждането на директивата следва да отговори на конкретните 
нужди на работниците и служителите в кооперациите, в това число и на 
възможността на бъдат едновременно и собственици и служители или работници на 
същото предприятие; призовава Комисията да разработи инструменти за улесняване 
придобиването на дялово участие в кооперациите от страна на работници и 
служители или потребители;

Бъдещето на устава

8. изтъква, че поради своята комплексност уставът не отговаря на нуждите на 
кооперациите и че следва да бъде опростен, за да бъде по-лесен за ползване;

9. обръща внимание на многообразието от традиции и закони относно кооперациите 
навсякъде в ЕС; изтъква, че уставът следва да предвиди автономна правна рамка за 
ЕКД;

10. настоява за пълно участие на всички заинтересовани страни в процеса на 
преразглеждане;

Увеличаване на заетостта в кооперациите и ЕКД и укрепване на кооперациите
като основен елемент на социалната икономика

11. съжалява, че препоръките на Парламента относно кооперациите бяха в голяма 
степен игнорирани от страна на Комисията; припомня, че резолюцията 1 призовава 
за:

 признаване на особеностите на социално-икономическите предприятия и за 
отчитане на европейските политики,

 предприемане на стъпки за гарантиране, че Европейската обсерватория за МСП 
ще включи социално-икономическите предприятия в своите проучвания,

 засилване на диалога със социално-икономическите предприятия,
 подобряване на правната рамка за предприятия от този вид в държавите-

членки;

12. припомня, че в COM(2004)0018 Комисията пое ангажимент по отношение на 
дванадесет действия, включващи:

                                               
1 OВ C 76, 25.3.2010 г., стр. 16.
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 подкрепата на заинтересованите страни и организиране на структуриран обмен 
на информация,

 разпространяване на най-добри практики за подобряване на националното 
законодателство,

 събиране на европейски статистически данни за кооперациите,
 опростяване и преразглеждане на европейското законодателство относно 

кооперациите,
 лансиране на образователни програми, насочени към конкретни нужди, и 

включване на позоваване на кооперациите във финансовите инструменти, 
управлявани от ЕИФ;

13. съжалява, че от този списък с поети ангажименти единствено три са били 
приложени на практика, без да бъдат постигнати значителни резултати; изтъква, че 
подобни недостатъци ограничават потенциала за развитие на кооперациите;

14. изтъква, че липсата на средства води до отсъствие на резултати; подчертава 
необходимостта от неотложни подобрение в рамките на Комисията по отношение 
на организацията и на средствата, предопределени за социалната икономика, 
предвид съществуващото отсъствие на концентрация на правомощията и недостиг 
на персонал;

15. изтъква, че политиките на ЕС във всички области трябва да признаят спецификите и 
добавената стойност на социално-икономическите предприятия, в това число 
кооперативните предприятия, по-специално чрез адаптиране на съответното 
законодателство относно обществените поръчки, държавната помощ и финансовите 
разпоредби;

16. призовава Комисията да отчете финансовата структура на кооперациите във връзка 
със законодателството относно капиталовите изисквания и счетоводните и 
отчетните стандарти; изтъква, че всички кооперации, и по-специално 
кооперативните банки, са засегнати от законодателството относно изкупуването на 
кооперативните дялове и неделимостта на резервите;

17. приветства факта, че Актът за единния пазар признава необходимостта от 
насърчаване на социалната икономика и приканва настоятелно Комисията да 
лансира дългоочакваната "Инициатива за социалното предприемачество", 
основаваща се на кооперативните принципи1;

18. настоятелно призовава Комисията да излезе с предложение за рамка за социалната 
икономика, която да ангажира както държавите-членки, така и заинтересованите 
страни с оглед насърчаване обмена на най-добри практики и постепенно внасяне на 
подобрения в съответните правила и практики, в частност в областта на данъчното 
облагане, заемите, административните тежести, мерки, провеждането на 
консултации и мерките за подкрепа на бизнеса;

19. призовава за установяването на мерки за подкрепа на бизнеса, по-специално на 
бизнес консултациите и на обучението на работниците и служителите, също така за 

                                               
1 http://www.ica.coop/coop/principles.html. 
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предоставянето на средства на кооперациите, по-специално за изкупуването от 
страна на работниците и служителите и клиентите, тъй като те представляват 
недооценен инструмент за спасяване на предприятията по време на криза, както и за 
прехвърлянето на семейни предприятия;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.


