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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse
(2011/2116(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 4, 54 og 151 til 154 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde1,

– der henviser til ILO's henstilling nr. 193 af 3. juni 2002 om fremme af kooperativer,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det 
europæiske selskab (SE)2,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det 
europæiske andelsselskab (SCE)3,

– der henviser til Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af 
supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår 
medarbejderindflydelse4,

– der henviser til Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om fastsættelse af supplerende 
bestemmelser til statut for det europæiske andelsselskab for så vidt angår 
medarbejderindflydelse5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2004 om fremme af 
andelsselskaber i Europa (KOM(2004)0018),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 "Europa 2020 – En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 "På vej mod en akt for det 
indre marked – For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne – 50 forslag med 
henblik på at blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen" (KOM(2010)0608),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2010 "Den europæiske 
platform mod fattigdom og social udstødelse: En europæisk ramme for social og territorial 
samhørighed" (KOM(2010)0758),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 "Akten for det indre marked 
– Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – Sammen om fornyet vækst" 
(KOM(2011)0206),

                                               
1 EUT C 83 af 30.3.2010.
2 EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1.
3 EUT L 207 af 18.8.2003, s. 1.
4 EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22.
5 EUT L 207 af 18.8.2003, s. 25.
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– der henviser til den sammenfattende rapport om direktiv 2003/72/EF om fastsættelse af 
supplerende bestemmelser til statut for det europæiske andelsselskab for så vidt angår 
medarbejderindflydelse1,

– der henviser til undersøgelsen om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 
1435/2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)2,

– der henviser til FN's internationale år for andelsforetagender i 20123

– der henviser til ILO-rapporten "Resilience of the Cooperative Business Model in Times of 
Crisis"4,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 
forskellige virksomhedsformer5,

– der henviser til sin beslutning af 19. februar 2009 om socialøkonomi6,

– der henviser til sin beslutning af 19. februar 2009 om gennemførelse af direktiv 
2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og høring af 
arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab7,

– der henviser til sin beslutning af 5. juni 2003 om rammerne for fremme af lønmodtagernes 
andel i kapitalen8,

– der henviser til Kommissionens rapport af 16. september 2010 om revisionen af Rådets 
direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut 
for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse 
(KOM(2010)0481),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at andelsvirksomheder både fremmer medlemmers og brugeres interesser, 
og fremmer løsninger på samfundsmæssige udfordringer og ikke søger at maksimere 
økonomisk genvist for aktionærer;

B. der henviser til, at andelsforetagender er en grundpille i den europæiske økonomi og en 
vigtig drivkraft for social innovation, og der henviser til, at der findes 160 000 

                                               
1 Gennemført af Fernando Valdés Dal-Ré, professor i arbejdsret, Labour Asociados Consultores, 2008.
2 Gennemført af Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, EKAI 
Center, 2010.
3 FN, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall og Lou Hammond Ketilson, International Labour Organisation, 2009.
5 EUT C 318 af 22.12.2009, s. 22.
6 EUT C 76 E af 25.3.2010, s. 16.
7 EUT C 76 E af 25.3.2010, s. 11.
8 EUT C 68 E af 18.3.2004, s. 429.
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andelsforetagender i Europa, der ejes af mere end en fjerdedel af alle europæere, hvilket 
beskæftiger omkring 5,4 mio. arbejdstagere;

C. der henviser til, at andelsvirksomheder ligeledes skaber beskæftigelse, der er af høj 
kvalitet, inklusiv og modstandsdygtig over for kriser, og at de ofte beskæftiger et stort 
antal kvinder og migranter; der henviser til, at de takket være deres kooperative 
forretningsmodel forøgede deres omsætning og vækst under krisen og oplevede færre 
konkurser og afskedigelser;

D. der henviser, at lovgivningen med hensyn til andelsforetagender og medarbejdernes 
indflydelse varierer på tværs af Europa; 

E. der henviser, at statutten for det europæiske andelsselskab (SCE) indtil videre er den 
eneste juridiske virksomhedsform inden for den sociale økonomi, der er til rådighed på 
EU-plan, som følge af tilbagetrækningen af Kommissionens forslag om den europæiske 
forening og det europæiske gensidige selskab i 2003, og idet statutten for en europæisk 
fond stadig er under udvikling;

F. der henviser til, at indførelse af statutten for det europæiske andelsselskab er en milepæl 
for anerkendelsen af den kooperative virksomhedsmodel på EU-plan, også i de 
medlemsstater, hvor andelstanken er blevet afvist af historiske grunde;

Andelsforetagender i EU-sammenhæng

1. minder om, at andelsforetagender og andre socialøkonomiske virksomheder er en del af 
den europæiske sociale model og det indre marked og derfor fortjener tydelig 
anerkendelse og støtte, som fastsat i visse medlemsstaters forfatninger og flere vigtige 
EU-dokumenter;

2. påpeger, at Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det 
europæiske andelsselskab (SCE) (herefter benævnt "statutten") og direktiv 2003/72/EF af 
22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statut for det europæiske andelsselskab for 
så vidt angår medarbejderindflydelse (herefter benævnt "direktivet") er tæt forbundne;

3. beklager, at SCE endnu ikke er blevet en succes, hvilket ses af den sjældne anvendelse -
indtil 2010 var der kun oprettet 17 europæiske andelsselskaber med i alt 32 
medarbejdere1;

4. noterer sig, at anvendelsen af SCE ofte er begrænset til andelsforetagender af anden grad, 
der udelukkende består af juridiske personer;

Medarbejderindflydelse i de europæiske andelsselskaber

5. glæder sig over, at bestemmelserne om medarbejderindflydelse betragtes som et centralt 
element i SCE; påpeger imidlertid, at de muligvis ikke kan opfylde de krav, der er 
forbundet med andelsforetagenders særlige karakter;

6. noterer sig, at direktivet ikke bør revideres før statutten;
                                               
1 KOM(2010)0481.
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7. understreger, at revisionen af direktivet bør behandle specifikke behov for medarbejderne 
i andelsforetagender, herunder muligheden for både at være ejer og medarbejder i samme 
virksomhed; opfordrer Kommissionen til at udvikle instrumenter for at lette medarbejder-
og brugerejerskab af andelsforetagender;

Statuttens fremtid

8. understreger, at statutten på grund af sin kompleksitet ikke opfylder andelsforetagenders 
behov og bør forenkles med henblik på at gøre den mere brugervenlig;

9. henleder opmærksomheden på, at der er forskel på traditioner og lovgivning på tværs af 
EU; understreger, at statutten bør skabe en selvstændig retlig ramme for det europæiske 
andelsselskab;

10. insisterer på, at alle interessenter inddrages fuldstændigt i revideringsprocessen; 

Øget beskæftigelse i andelsforetagender og europæiske andelsselskaber og fremme af 
andelsforetagender som en central del af den sociale økonomi

11. beklager, at Kommissionen overvejende ignorerede Parlamentets henstillinger vedrørende 
andelsforetagender; minder om, at det i beslutningen1 opfordredes til:

 at anerkende og tage hensyn til de socialøkonomiske virksomheders karakteristika i 
de europæiske politikker

 at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at Det Europæiske 
Observationscenter for SMV'er inkluderer de socialøkonomiske virksomheder i sine 
undersøgelser

 at dialogen med de socialøkonomiske virksomheder styrkes
 at den retlige ramme for sådanne virksomheder i medlemsstaterne forbedres;

12. minder om, at Kommissionen i KOM(2004)0018 forpligtede sig til tolv aktioner, 
herunder:

 at støtte interessenter og organisere en struktureret udveksling af information
 at udbrede bedste praksis med henblik på at forbedre de nationale lovgivninger
 at indsamle europæiske statistiske data om andelsforetagender
 at forenkle og revidere den europæiske lovgivning om andelsforetagender
 at indføre tilpassede uddannelsesprogrammer og inddrage henvisninger til 

andelsforetagender i Den Europæiske Investeringsfonds' instrumenter;

13. beklager, at kun tre af forpligtelserne på denne liste er blevet gennemført og uden 
betydelige resultater; understreger, at sådanne mangler begrænser andelsforetagendernes 
udviklingspotentiale;

14. påpeger, at manglende ressourcer medfører manglende resultater; understreger behovet for 
uopsættelige forbedringer i Kommissionen med hensyn til planlægning og til de 
ressourcer, der afsættes til den sociale økonomi, set i lyset af den aktuelle fordeling af 

                                               
1 EUT C 76 af 25.3.2010, s. 16.
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ressourcer og kompetencer og personaleknaphed;

15. understreger, at EU's politikker på alle områder er nødt til at anerkende de 
socialøkonomiske virksomheders, herunder andelsvirksomheder, særlige karakteristika og 
merværdi, især ved at tilpasse relevant lovgivning til offentlige indkøb, statsstøtte og 
finansiel regulering;

16. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til andelsforetagendernes finansielle struktur i 
forbindelse med lovgivning om kapitalkrav og regnskabs- og rapporteringsstandarder; 
påpeger, at alle andelsforetagender, og særligt andelsbanker, berøres af lovgivningen om 
indløsning af andelsaktier og udelelige reserver;

17. glæder sig over, at behovet for at fremme den sociale økonomi anerkendes i akten for det 
indre marked, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at iværksætte det længe 
ventede initiativ vedrørende socialt iværksætteri, der er baseret på andelsprincipperne1;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en ramme for den sociale 
økonomi, der både inddrager medlemsstater og interessenter med henblik på at fremme 
udveksling af bedste praksis og skabe en gradvis forbedring af de dertil knyttede regler og 
praksisser, især på områderne vedrørende beskatning, lån, administrative byrder, 
rådgivning og støtteforanstaltninger for virksomheder;opfordrer til, at der etableres 
støtteforanstaltninger for virksomheder, navnlig virksomhedsrådgivning og uddannelse af 
medarbejdere og adgang til finansiering af andelsforetagender, især for medarbejder- eller 
kundeopkøb, da de er et undervurderet værktøj med henblik på at redde virksomheder i 
krisetider og i forbindelse med overdragelse af familievirksomheder;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

                                               
1 http://www.ica.coop/coop/principles.html. 


