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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos kooperatinės bendrovės statuto ir darbuotojų dalyvavimo
(2011/2116(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 4, 54, 151 ir 154 straipsnius1,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 3 d. TDO rekomendaciją nr. 193 dėl kooperatyvų 
skatinimo,

– atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos 
bendrovės statuto2,

– atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1435/2003 dėl 
Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto3,

– atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyvą 2001/86/EB, papildančią Europos 
bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus4,

– atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 2003/72/EB, papildančią 
Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo5,

– atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 23 d. Komisijos komunikatą dėl Europos kooperatinių 
bendrovių skatinimo (COM(2004) 0018),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios 
rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos. 50 pasiūlymų, 
kaip pagerinti bendrą darbą, verslą ir prekybą“ (COM(2010) 0608),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji 
programa“ (COM(2010) 0758),

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos 
aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti 
naująjį augimą“ (COM(2011) 0206),

– atsižvelgdamas į apibendrinamąją ataskaitą dėl Tarybos direktyvos 2003/72/EB, 

                                               
1 OL C 83, 2010 3 30.
2 OL L 294, 2001 11 10, p. 1.
3 OL L 207, 2003 8 18, p. 1.
4 OL L 294, 2001 11 10, p. 22.
5 OL L 207, 2003 8 18, p. 25.
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papildančios Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo1,

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės 
bendrovės (SCE) statuto įgyvendinimo tyrimą2,

– atsižvelgdamas į tai, kad Jungtinės Tautos 2012 m. yra paskelbusios Tarptautiniais 
kooperatyvų metais3,

– atsižvelgdamas į TDO ataskaitą „Kooperatinės įmonės modelio atsparumas krizės metu“4,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl įmonių 
rūšių įvairovės5,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl socialinės ekonomikos6,

– atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 19 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
Direktyvos 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais 
sistemos sukūrimo taikymo Europos bendrijoje7,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl darbuotojų finansinio 
dalyvavimo skatinimo sistemos8,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 16 d. Komisijos ataskaitą dėl 2003 m. liepos 22 d. 
Tarybos direktyvos 2003/72/EB, papildančios Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl 
darbuotojų dalyvavimo, peržiūros (COM(2010) 0481),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų 
komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi kooperatinės įmonės gina savo narių ir vartotojų interesus, siekia įveikti 
visuomeninius iššūkius ir nesiekia gauti kuo didesnio finansinio pelno akcininkams,

B. kadangi kooperatyvai yra svarbus Europos ekonomikos ramstis ir pagrindinė paskata 
socialinėms inovacijoms ir kadangi Europoje yra 160 000 kooperatyvų, kuriems priklauso 
daugiau kaip ketvirtadalis visų Europos gyventojų ir kurie suteikia darbo vietas maždaug 
5,4 mln. darbuotojų,

C. kadangi kooperatinės įmonės taip pat užtikrina kokybišką, įtraukų ir krizei atsparų 
užimtumą ir neretai pasiekia aukštų moterų ir migrantų įdarbinimo rodiklių; kadangi dėl 

                                               
1 Pateikė Fernando Valdés Dal-Ré, darbo teisės ekspertas, konsultantas darbo teisės klausimais, 2008 m.
2 Atliko Europos kooperatyvų organizacija, Europos kooperatyvų ir socialinių įmonių tyrimų institutas ir EKAI 
centras, 2010 m.
3 Jungtinės Tautos, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall ir Lou Hammond Ketilson, Tarptautinė darbo organizacija, 2009 m.
5 OL C 318, 2009 12 22, p. 22.
6 OL C 76E, 2010 3 25, p. 16.
7 OL C 76E, 2010 3 25, p. 11.
8 OL C 68E, 2004 3 18, p. 429.
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savo kooperatinio modelio įmonės krizės metu padidino apyvartą ir labiau augo, rečiau 
bankrutavo ir atleido mažiau darbuotojų,

D. kadangi teisės aktai dėl kooperatyvų ir darbuotojų dalyvavimo visoje ES skiriasi,

E. kadangi Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statutas iki šiol yra vienintelė socialinės 
ekonomikos teisinė priemonė ES lygiu, atsižvelgiant į tai, kad 2003 m. Komisija atsiėmė 
pasiūlymus dėl Europos asociacijų ir Europos savidraudos draugijų ir kad Europos fondų 
statutas vis dar rengiamas,

F. kadangi Europos kooperatinės bendrovės statuto įdiegimas yra didžiulis žingsnis siekiant 
kooperatinės įmonės modelio pripažinimo ES lygiu, taip pat ir tose valstybėse narėse, 
kuriose kooperatyvo koncepcija diskredituota dėl istorinių priežasčių, 

Kooperatyvai ES kontekste

1. primena, kad kooperatyvai ir kitos socialinės ekonomikos įmonės yra Europos socialinio 
modelio ir bendrosios rinkos dalis, todėl nusipelno tvirto pripažinimo ir paramos, kaip 
numatyta kai kurių valstybių narių konstitucijose ir įvairiuose pagrindiniuose ES 
dokumentuose;

2. pažymi, kad 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos 
kooperatinės bendrovės (SCE) statuto (toliau – statutas) ir Direktyva 2003/72/EB, 
papildanti Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo (toliau –
direktyva), yra glaudžiai susiję;

3. apgailestauja, kad Europos kooperatinė bendrovė vis dar neturi pasisekimo, turint mintyje 
tai, kaip retai naudojama ši forma – iki 2010 m. įsteigtos tik 17 Europos kooperatinių 
bendrovių, kuriose dirba iš viso 32 darbuotojai1; 

4. pažymi, kad Europos kooperatinės bendrovės modelio naudojimas dažnai ribojamas ir 
taikomas antriniams kooperatyvams (kooperatyvų asociacijoms), kuriuos sudaro tik 
juridiniai asmenys;

Darbuotojų dalyvavimas Europos kooperatinės bendrovės valdyme

5. palankiai vertina tai, kad nuostatos dėl darbuotojų dalyvavimo laikomos esminėmis 
Europos kooperatinės bendrovės nuostatomis; vis dėlto pažymi, kad jos gali neatitikti 
reikalavimų, susijusių su specifiniu kooperatyvų pobūdžiu;

6. pažymi, kad direktyva neturėtų būti persvarstoma nepriėmus statuto;

7. pabrėžia, kad persvarstant direktyvą reikėtų atkreipti dėmesį į specifinius kooperatyvų 
darbuotojų poreikius, įskaitant galimybę būti tos pačios įmonės tiek savininku, tiek 
darbuotoju; ragina Komisiją parengti priemonių, kurios sudarytų sąlygas darbuotojų ir 
vartotojų atsakomybei už kooperatyvus;

Statuto ateitis
                                               
1 COM(2010) 0481.
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8. pabrėžia, kad dėl savo sudėtingumo statutas neatitinka kooperatyvų poreikių ir kad reikėtų 
jį supaprastinti, siekiant padaryti jį prieinamesnį;

9. atkreipia dėmesį į tradicijų ir teisės aktų dėl kooperatyvų įvairovę ES; pabrėžia, kad 
statutu turėtų būti sukurta nepriklausoma Europos kooperatinės bendrovės teisinė sistema;

10. primygtinai reikalauja, kad į persvarstymo procesą būtų visapusiškai įtraukti visi 
suinteresuotieji subjektai;

Užimtumo kooperatyvuose ir Europos kooperatinėse bendrovėse didinimas ir 
kooperatyvų, kaip esminių socialinės ekonomikos elementų, stiprinimas

11. apgailestauja, kad Komisija dažniausiai neatsižvelgė į Parlamento rekomendacijas dėl 
kooperatyvų; primena, kad rezoliucijoje1 raginta:

 pripažinti socialinės ekonomikos įmonių ypatumus ir į juos atsižvelgti Europos 
politikoje,

 imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad Europos MVĮ stebėjimo centras į savo 
apžvalgas įtrauktų socialinės ekonomikos įmones,

 pagyvinti dialogą su socialinės ekonomikos įmonėmis,
 pagerinti tokių įmonių teisinę sistemą valstybėse narėse;

12. primena, kad komunikate COM(2004) 0018 Komisija pati įsipareigojo imtis dvylikos 
veiksmų, įskaitant:

 suinteresuotųjų subjektų rėmimą ir struktūruoto keitimosi informacija organizavimą,
 geriausios praktikos sklaidą siekiant gerinti nacionalinius teisės aktus,
 Europos statistinių duomenų apie kooperatyvus rinkimą,
 Europos teisės aktų dėl kooperatyvų supaprastinimą ir persvarstymą,
 pritaikytų švietimo programų inicijavimą ir nuorodų į kooperatyvus įtraukimą į EIF 

finansines priemones;

13. apgailestauja, kad iš šių įsipareigojimų sąrašo tik trys įgyvendinti praktikoje ir žymių 
rezultatų nepasiekta; pabrėžia, kad tokie trūkumai mažina kooperatyvų vystymosi 
galimybes;

14. pažymi, kad dėl išteklių stokos nepasiekiama rezultatų; pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti 
Komisijos darbo organizavimą ir didinti socialinei ekonomikai skiriamus išteklius, 
kadangi šiuo metu kompetencijos išsklaidytos ir trūksta personalo;

15. pabrėžia, kad visų sričių ES politikoje turi būti pripažinti socialinės ekonomikos įmonių, 
įskaitant kooperatines įmones, ypatumai ir pridėtinė vertė: visų pirma reikia pakoreguoti 
atitinkamus teisės aktus dėl viešojo pirkimo ir valstybės pagalbos bei finansinius 
reglamentus;

16. ragina Komisiją atsižvelgti į kooperatyvų finansų struktūrą priimant teisės aktus dėl 
kapitalo reikalavimų ir nustatant apskaitos bei ataskaitų standartus; pažymi, kad teisės 

                                               
1 OL C 76, 2010 3 25, p. 16.
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aktai dėl kooperatinių akcijų išpirkimo ir nedalomo rezervo turi poveikio visiems 
kooperatyvams, o ypač kooperatiniams bankams;

17. palankiai vertina tai, kad Bendrosios rinkos akte pripažįstama, jog reikia skatinti socialinę 
ekonomiką, ir ragina Komisiją pradėti labai laukiamą „Socialinio verslumo iniciatyvą“, 
kuri grindžiama kooperacijos principais1;

18. ragina Komisiją pasiūlyti socialinės ekonomikos sistemą, į kurią būtų įtrauktos tiek 
valstybės narės, tiek suinteresuotieji subjektai, siekiant paskatinti keitimąsi geriausia 
praktika ir palaipsnį atitinkamų taisyklių ir praktikos gerinimą, visų pirma apmokestinimo, 
paskolų, administracinės naštos, konsultavimo ir paramos verslui priemonių srityse;

19. ragina taikyti paramos verslui priemones, visų pirma verslo konsultacijas ir darbuotojų 
mokymus, ir sudaryti galimybių kooperatyvams gauti finansavimą, ypač darbuotojų ar 
vartotojų vykdomai išpirkimo veiklai, nes ši veikla – nepakankamai įvertinta priemonė, 
kuri gali padėti išgelbėti įmonę krizės metu ir perleisti šeimos įmones;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.

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


