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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας όσον αφορά το 
ρόλο των εργαζομένων
(2011/2116(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 54 και 151 ως 154 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΔΟΕ αριθ. 193 της 3ης Ιουνίου 2002 για την προώθηση 
των συνεταιρισμών,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 
2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας (ΕΣΕ)3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 για τη 
συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των 
εργαζομένων4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για τη 
συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των 
εργαζομένων5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με 
την προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη (COM(2004)0018),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 
2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο 
«Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά - Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με 
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας – 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από 
κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» 
(COM(2010)608),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» 

                                               
1 ΕΕ C 83, 30.3.2010.
2 ΕΕ L 294, 10.11.2001, σ. 1.
3 ΕΕ L 207, 18.08.03, σ. 1.
4 ΕΕ L 294, 10.11.2001, σ. 22.
5 ΕΕ L 207, 18.08.03, σ. 25.
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(COM(2010)0758),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Η 
Πράξη για την Ενιαία αγορά - Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

– έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση επί της οδηγίας 2003/72/ΕΚ για τη 
συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των 
εργαζομένων1,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη επί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του 
Συμβουλίου περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας (ΕΣΕ)2,

– έχοντας υπόψη ότι το 2012 έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη σε Διεθνές Έτος των 
Συνεταιρισμών3,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ με τίτλο «Resilience of the Cooperative Business 
Model in Times of Crisis» (Ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού επιχειρηματικού 
προτύπου σε περιόδους κρίσης)4,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
σχετικά με τις διαφορετικές μορφές του επιχειρείν5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική 
οικονομία6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και 
διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με ένα πλαίσιο προώθησης 
της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων8,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 επί της 
αναθεώρησης της οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για τη 
συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των 
εργαζομένων (COM(2010)0481),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

                                               
1 Εκπονήθηκε το 2008 από τον Fernando Valdés Dal-Ré, Καθηγητή Εργατικού Δικαίου, Labour Asociados
Consultores.
2 Εκπονήθηκε από την Cooperatives Europe, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ίδρυμα για Θέματα Συνεταιρισμών και 
Κοινωνικών Εταιρειών, EKAI Center, 2010.
3 ΟΗΕ, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall και Lou Hammond Ketilson, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, 2009.
5 ΕΕ C 318, 22.12.2009, σ. 22.
6 ΕΕ C 76Ε, 25.3.2010, σ. 16.
7 ΕΕ C 76Ε, 25.3.2010, σ. 11.
8 ΕΕ C 68Ε, 18.03.04, σ. 429.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιρισμοί προάγουν τα συμφέροντα των μελών τους και 
των χρηστών των υπηρεσιών τους, και προωθούν λύσεις σε κοινωνικά ζητήματα δίχως να 
αποβλέπουν στη μεγιστοποίηση του οικονομικού κέρδους για τους μετόχους τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιρισμοί αποτελούν σημαντικό πυλώνα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και καταλύτη του κοινωνικού νεωτερισμού, και ότι η Ευρώπη αριθμεί 
160.000 συνεταιρισμούς, οι οποίοι βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ενός τετάρτου και άνω 
των Ευρωπαίων, και απασχολούν 5,4 εκατομμύρια εργαζομένους περίπου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιρισμοί παρέχουν επίσης απασχόληση υψηλού 
επιπέδου, ανθεκτική στην κρίση και χωρίς αποκλεισμούς, καταγράφοντας συχνά υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης γυναικών και μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στο 
συνεταιριστικό επιχειρηματικό πρότυπο, οι συνεταιρισμοί βελτίωσαν τον κύκλο εργασιών 
και τους ρυθμούς ανάπτυξής τους και κατά τη διάρκεια της κρίσης, με λιγότερες 
πτωχεύσεις και απολύσεις προσωπικού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία που διέπει τους συνεταιρισμούς και τη συμμετοχή 
των εργαζομένων σε αυτούς διαφέρει από χώρα σε χώρα της ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕ) 
αποτελεί ως σήμερα τη μοναδική νομική μορφή κοινωνικής οικονομίας που προβλέπεται 
σε επίπεδο ΕΕ, μετά την απόσυρση των προτάσεων περί ευρωπαϊκού σωματείου και 
ευρωπαϊκού ταμείου αλληλοβοήθειας από την Επιτροπή το 2003, και δεδομένου ότι το 
καταστατικό του ευρωπαϊκού ιδρύματος είναι ακόμη υπό εκπόνηση·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση του καταστατικού ΕΣΕ αποτελεί ορόσημο για την 
αναγνώριση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού προτύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά 
και σε εκείνα τα κράτη μέλη που αποκήρυτταν το πρότυπο των συνεταιρισμών για 
ιστορικούς λόγους·

Οι συνεταιρισμοί στο πλαίσιο της ΕΕ

1. υπενθυμίζει ότι οι συνεταιρισμοί και οι λοιπές επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας 
αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της ενιαίας αγοράς, και ότι 
χρήζουν, συνεπώς, ρητής αναγνώρισης και σθεναρής υποστήριξης, όπως ορίζεται στα 
συντάγματα ορισμένων κρατών μελών και σε διάφορα βασικά ενωσιακά έγγραφα·

2. επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕ) (εφεξής το 
Καταστατικό) και η οδηγία 2003/72/ΕΚ για τη συμπλήρωση του καταστατικού του 
ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (εφεξής η Οδηγία) 
συνδέονται στενά·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΣΕ δεν έχει γνωρίσει ακόμη επιτυχία, 
δεδομένης της περιορισμένης διάδοσής της – ως το 2010 είχαν συσταθεί μόλις 17 ΕΣΕ, 
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συνολικού δυναμικού 32 εργαζομένων1·

4. επισημαίνει ότι οι ΕΣΕ περιορίζονται συχνά σε δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς που 
αποτελούνται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα·

Συμμετοχή των εργαζομένων στις ΕΣΕ

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι διατάξεις περί συμμετοχής των εργαζομένων θεωρούνται 
κεντρικό στοιχείο της ΕΣΕ· επισημαίνει, εντούτοις, ότι ενδέχεται να μην πληρούν τις 
προδιαγραφές που συνδέονται με την ιδιαίτερη φύση των συνεταιρισμών·

6. παρατηρεί ότι η αναθεώρηση της οδηγίας δεν θα πρέπει να προηγηθεί του Καταστατικού·

7. τονίζει ότι κατά την αναθεώρηση της Οδηγίας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των εργαζομένων στους συνεταιρισμούς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
να αποτελούν τόσο εργοδότες όσο και εργαζομένους της ίδιας εταιρείας· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μέσα ώστε να διευκολύνει το καθεστώς της ιδιοκτησίας 
συνεταιρισμών από τους εργαζομένους και τους επωφελουμένους τους·

Το μέλλον του Καταστατικού

8. τονίζει ότι λόγω της πολυπλοκότητάς του, το Καταστατικό δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των 
συνεταιρισμών και ότι θα πρέπει να απλοποιηθεί προκειμένου να καταστεί «φιλικότερο 
προς το χρήστη»·

9. επισημαίνει την πολυμορφία των παραδόσεων και των νόμων που διέπουν τους 
συνεταιρισμούς εντός της ΕΕ· τονίζει ότι το Καταστατικό θα πρέπει να ορίζει αυτόνομο 
νομικό πλαίσιο για τις ΕΣΕ·

10. εμμένει στην πλήρη συμμετοχή όλων των άμεσα ενδιαφερομένων στη διαδικασία 
αναθεώρησης·

Αύξηση της απασχόλησης στους συνεταιρισμούς και τις ΕΣΕ, και ενίσχυση του 
συνεταιρισμού ως καταλυτικού παράγοντα της κοινωνικής οικονομίας

11. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αγνόησε, στο μεγαλύτερο μέρος τους, τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τους συνεταιρισμούς· υπενθυμίζει ότι το 
ψήφισμα2 επέτασσε:

 την αναγνώριση και συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών,

 τη λήψη μέτρων για να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας στις μελέτες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων,

 την ενίσχυση του διαλόγου με τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας,
 τη βελτίωση του νομικού πλαισίου των κρατών μελών για τέτοιες επιχειρήσεις·

                                               
1 COM(2010) 0481.
2 ΕΕ C 76, 25.03.10, σ. 16.
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12. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης COM(2004)0018, η Επιτροπή δεσμεύεται 
να προβεί σε δώδεκα ενέργειες, μεταξύ των οποίων:

 στη στήριξη των άμεσα ενδιαφερομένων και στην οργάνωση διαρθρωμένης 
ανταλλαγής πληροφοριών,

 στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση της νομοθεσίας των κρατών 
μελών,

 στη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τους 
συνεταιρισμούς,

 στην απλοποίηση και αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί συνεταιρισμών,
 στη θέσπιση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και στη συμπερίληψη 

αναφορών σε συνεταιρισμούς στα χρηματοπιστωτικά μέσα του ΕΤαΕ·

13. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μόλις τρεις από τις εν λόγω δεσμεύσεις έχουν υλοποιηθεί, 
και χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα· τονίζει ότι τέτοιου είδους ελλείμματα περιορίζουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό των συνεταιρισμών·

14. επισημαίνει ότι το έλλειμμα πόρων οδηγεί σε έλλειμμα αποτελεσμάτων· τονίζει την 
επείγουσα ανάγκη για βελτιώσεις στους κόλπους της Επιτροπής όσον αφορά την 
οργάνωση και τους πόρους που κατανέμονται στην κοινωνική οικονομία, λόγω της 
ισχύουσας διασποράς αρμοδιοτήτων και έλλειψης προσωπικού·

15. τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ σε όλους τους τομείς πρέπει να αναγνωρίζουν τις 
ιδιαιτερότητες και την προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, και δη να προσαρμόσουν την 
ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων και 
χρηματοπιστωτικής ρύθμισης·

16. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη χρηματοοικονομική δομή των συνεταιρισμών 
στη νομοθεσία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, λογιστικών προτύπων και προτύπων 
πληροφόρησης· επισημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί, ιδίως δε οι συνεταιριστικές τράπεζες, 
επηρεάζονται, στο σύνολό τους, από τη νομοθεσία που διέπει την εξαγορά 
συνεταιριστικών μετοχών και τα αδιαίρετα αποθεματικά·

17. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Πράξη για την Ενιαία Αγορά αναγνωρίζει την ανάγκη 
προαγωγής της κοινωνικής οικονομίας και προτρέπει την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή 
την πολυαναμενόμενη «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα» στη βάση 
των συνεταιριστικών αρχών1·

18. προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία, στο 
οποίο θα συμμετέχουν τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, 
προκειμένου να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να επιτύχει 
σταδιακά τη βελτίωση των σχετικών κανόνων και πρακτικών, ιδίως όσον αφορά μέτρα 
φορολογίας, δανεισμού, διοικητικών επιβαρύνσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
επιχειρηματικής υποστήριξης·

19. ζητεί τη λήψη μέτρων επιχειρηματικής υποστήριξης, και συγκεκριμένα συμβουλευτικής 
                                               
1 http://www.ica.coop/coop/principles.html. 
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των επιχειρήσεων, κατάρτισης του προσωπικού και πρόσβασης στη χρηματοδότηση 
συνεταιρισμών, ιδίως για εξαγορές από τους εργαζομένους ή τους πελάτες, τα οποία, αν 
και υποτιμημένα, αποτελούν μέσα διάσωσης επιχειρήσεων εν καιρώ κρίσης και 
μεταβίβασης οικογενειακών επιχειρήσεων·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


