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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšanu attiecībā uz darbinieku 
iesaistīšanu
(2011/2116(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 4., 54. un 151. līdz 154. pantu1,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas 2002. gada 3. jūnija Ieteikumu Nr. 193 par 
kooperatīvu veicināšanu,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas 
uzņēmējsabiedrības statūtiem2,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulu (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas 
Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem3,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 8. oktobra Direktīvu 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas 
uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā4,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. jūlija Direktīvu 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas 
Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā5,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 23. februāra paziņojumu par kooperatīvo sabiedrību 
darbības sekmēšanu Eiropā (COM(2004)0018),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu  „Ceļā uz aktu par vienoto 
tirgu – Par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku — 50 priekšlikumi, lai 
uzlabotu mūsu darbu, darījumus un savstarpējo apmaiņu”, COM(2010) 608,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 16. decembra paziņojumu „Eiropas platforma cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību: Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai 
kohēzijai” (COM(2010)0758),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu „Akts par vienoto tirgu —
Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos — Kopīgiem spēkiem 
uz jaunu izaugsmi” (COM(2011)0206,

– ņemot vērā Kopsavilkums ziņojumu par Direktīvu 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas 

                                               
1 OV C 83, 30.3.2010.
2 OV L 294, 10.11.2001., 1. lpp.
3 OV L 207, 18.8.2003., 1. lpp.
4 OV L 294, 10.11.2001., 22. lpp.
5 OV L 207, 18.8.2003., 25. lpp.
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Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā1,

– ņemot vērā pētījumu par to, kā tiek īstenota Padomes Regula (EK) Nr. 1435/2003 par 
Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem2,

– ņemot vērā to, ka Apvienoto Nāciju Organizācija 2012. gadu ir pasludinājusi par 
Starptautisko kooperatīvu gadu3,

– ņemot vērā SDO ziņojumu „Uzņēmējdarbības kooperatīvā modeļa dzīvotspēja krīzes 
apstākļos”4,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu „Uzņēmējdarbības 
formu daudzveidība”5,

– ņemot vērā 2009. gada 19. februāra rezolūciju par sociālo ekonomiku6,

– ņemot vērā 2009. gada 19. februāra rezolūcija par Direktīvas 2002/14/EK, ar ko izveido 
vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā, 
piemērošanu7, 

– ņemot vērā 2003. gada 5. jūnija rezolūciju par darba ņēmēja finansiālās dalības 
veicināšanu8,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 16. septembra ziņojumu par Padomes 2003. gada 
22. jūlija Direktīvas 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas Kooperatīvās sabiedrības
statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā, pārskatīšanu (COM(2010)0481),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās 
komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-
0000/2011),

A. tā kā kooperatīvie uzņēmumi veicina savu dalībnieku un lietotāju intereses, kā arī meklē 
risinājumus sociālām problēmām un necenšas gūt saviem dalībniekiem pēc iespējas 
lielāku finansiālo peļņu;

B. tā kā kooperatīvi ir svarīgs Eiropas ekonomikas balsts un viens no sociālās jaunrades 
virzītājspēkiem un tā kā Eiropā ir 160 000 kooperatīvu, kas pieder vairāk nekā vienai 
ceturtdaļai visu Eiropas iedzīvotāju, un šie kooperatīvi nodrošina darbu apmēram 
5,4 miljoniem darbinieku;

                                               
1 Veica Labour Asociados Consultores darba tiesību profesors Fernando Valdés Dal-Ré 2008. gadā.
2 Veica Cooperatives Europe ( EKAI Center) (Eiropas kooperatīvu un sociālo uzņēmumu jautājumu pētniecības 
institūts) 2010. gadā.
3 Apvienoto Nāciju Organizācija, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall un Lou Hammond Ketilson, Starptautiskā Darba organizācija, 2009. gads.
5 OV C 318, 23.12.2009., 22. lpp.
6 OV C 76E, 25.3.2010., 16. lpp.
7 OV C 76E, 25.3.2010., 11. lpp.
8 OV C 68E, 18.3.2004., 429. lpp.
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C. tā kā kooperatīvie uzņēmumi nodrošina arī augstas kvalitātes, iesaistošu un krīžu 
gadījumos elastīgu nodarbinātību, kurā bieži vien ir proporcionāli daudz iesaistītas 
sievietes un viesstrādnieki; tā kā kooperatīvi, pateicoties savam kooperatīvajam 
uzņēmējdarbības modelim, šīs krīzes laikā ir palielinājuši apgrozījumu un izaugsmi, retāk 
bankrotējot vai atlaižot darbiniekus; 

D. tā kā ES dalībvalstu tiesību akti, kas reglamentē kooperatīvu darbību un darbinieku 
līdzdalību, ir atšķirīgi;

E. tā kā Eiropas Kooperatīvās sabiedrība (SCE) pagaidām ir vienīgā  sociālās ekonomikas 
juridiskā forma ES līmenī, jo 2003. gadā tika atsaukti Komisijas priekšlikumi par Eiropas 
asociāciju un Eiropas savstarpēja atbalsta sabiedrību, bet Eiropas fonda statūti vēl 
joprojām tiek izstrādāti;

F. tā kā SCE statūtu ieviešana ir viens no starpposma mērķiem, atzīstot uzņēmējdarbības 
kooperatīvo modeli ES līmenī, arī tajās dalībvalstīs, kurās kooperatīvu jēdziens līdz šim ir 
bijis noniecināts vēsturisku iemeslu dēļ,

Kooperatīvi ES kontekstā

1. atgādina, ka kooperatīvi un citi sociālās ekonomikas uzņēmumi ir daļa no Eiropas sociālā 
modeļa un vienotā tirgus, un tādēļ tiem nepieciešama stingra atzīšana un atbalsts, kā tas 
paredzēts dažu dalībvalstu konstitūcijās un dažādos būtiskos ES dokumentos;

2. norāda, ka Padomes 2003. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas 
Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (turpmāk „Statūti”) un Direktīva 2003/72/EK, 
ar ko papildina Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā 
(turpmāk „Direktīva”), ir cieši saistītas;

3. pauž nožēlu par to, ka SCE vēl nav devusi pozitīvus rezultātus, jo šo formu izmanto ļoti 
reti — līdz 2010. gadam ir nodibinātas tikai 17 SCE ar kopumā 32 darbiniekiem1;

4. norāda, ka SCE bieži vien ir tikai otrās pakāpes kooperatīvi, kas sastāv vienīgi no 
juridiskām personām;

Darbinieku līdzdalība SCE

5. atzinīgi vērtē to, ka darbinieku līdzdalības nosacījumi tiek uzskatīti par vienu no SCE
pamatelementiem; tomēr norāda, ka tie varētu neatbilst prasībām, kas ir saistītas ar 
kooperatīvu īpašajām iezīmēm;

6. norāda, ka Direktīvu vajadzētu pārskatīt tikai tad, kad ir pārskatīti Statūti;

7. uzsver, ka, pārskatot Direktīvu, būtu jāpievēršas kooperatīvu darbinieku konkrētajām 
vajadzībām, tostarp iekļaujot iespēju, ka uzņēmuma īpašnieks var būt arī tā darbinieks; 
aicina Komisiju izstrādāt instrumentus, kas atvieglotu darbiniekiem un lietotājiem iespēju 
būt par kooperatīva īpašniekiem;

                                               
1 COM(2010)0481.
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Statūtu nākotne

8. uzsver, ka, ņemot vērā Statūtu sarežģītību, tie neatbilst kooperatīvu vajadzībām un ka tie 
ir jāvienkāršo, lai padarītu tos lietotājdraudzīgākus;

9. vērš uzmanību uz to, cik dažāda ES dalībvalstīs ir attieksme pret kooperatīviem un 
atšķirīgi ir tiem paredzētie tiesību akti; uzsver, ka vajadzētu būt atsevišķiem, tikai SCE
paredzētiem Statūtiem;

10. pieprasa pārskatīšanas procesā pilnībā iesaistīt visas ieinteresētās personas;

Nodarbinātības palielināšana kooperatīvos un SCE un kooperatīvu kā sociālās 
ekonomikas pamatelementu stiprināšana

11. pauž nožēlu par to, ka Komisija lielākoties ignorēja Parlamenta ieteikumus par 
kooperatīviem; atgādina, ka Rezolūcijā1 tika prasīts:

 atzīt sociālās ekonomikas uzņēmumu specifiskumu un ņemt to vērā, īstenojot Eiropas 
politikas nostādnes;

 veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu novērošanas 
centrs savos pārskatos iekļauj sociālās ekonomikas uzņēmumus;

 paplašināt dialogu ar sociālās ekonomikas uzņēmumiem;
 dalībvalstīs izlabot šādu uzņēmumu tiesisko regulējumu,

12. atgādina, ka Komisija COM(2004)0018 apņēmās veikt 12 darbības, tostarp:

 atbalstīt ieinteresētās personas un organizēt strukturētu apmaiņu ar informāciju;
 izplatīt paraugpraksi un uzlabot dalībvalstu tiesību aktus;
 Eiropas līmenī vākt statistikas datus par kooperatīviem;
 vienkāršot un pārskatīt attiecībā uz kooperatīviem pieņemtos Eiropas tiesību aktus;
 ierosināt īpašas mācību programmas un ES finanšu instrumentos iekļaut atsauces par 

kooperatīviem,

13. pauž nožēlu par to, ka no visa šo saistību saraksta ir īstenotas tikai trīs, kas nav devušas 
vērā ņemamus rezultātus; uzsver, ka šādas nepilnības ierobežo kooperatīvu potenciāla 
attīstību;

14. norāda, ka bez līdzekļiem nav rezultāta; uzsver, ka Komisijā steidzami ir jāuzlabo 
sociālajai ekonomikai paredzētā darba organizācija un jāpalielina tai piešķirtie līdzekļi, 
ņemot vērā pastāvošo izkliedi kompetenču jomā un kadru trūkumu;

15. uzsver, ka visās ES politikas nostādnēs ir jāatzīst sociālās ekonomikas uzņēmumu, tostarp 
kooperatīvo uzņēmumu, specifiskums un to pievienotā vērtība, jo īpaši pieņemot 
atbilstīgus tiesību aktus par publisko iepirkumu, valsts atbalstu un finanšu noteikumiem;

16. aicina Komisiju ņemt vērā kooperatīvu finanšu struktūru saistībā ar tiesību aktiem kapitāla 
prasību jomā un grāmatvedības un ziņošanas standartiem; norāda, ka visus kooperatīvus, 

                                               
1 OV C 76, 25.3.2010., 16. lpp.
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un jo īpaši kooperatīvās bankas, ietekmē tiesību akti attiecībā uz  kooperatīva daļu 
izpirkšanu un nedalāmajām rezervēm;

17. atzinīgi vērtē to, ka Vienoto tirgu aktā ir atzīta nepieciešamība veicināt sociālo 
ekonomiku, un mudina Komisiju sākt tik gaidīto „Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu”, 
kas pamatojas uz kooperatīvu principiem1;

18. mudina Komisiju ierosināt sociālās ekonomikas sistēmu, iesaistot gan dalībvalstis, gan 
ieinteresētās personas, lai veicinātu apmaiņu ar paraugpraksi un sāktu atbilstīgo 
noteikumu un prakses pakāpenisku uzlabošanu, jo īpaši attiecībā uz nodokļu politiku, 
aizdevumiem, administratīvo slogu, apspriešanos un pasākumiem uzņēmējdarbības 
atbalstam;

19. aicina īstenot pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam, jo īpaši saistībā ar konsultācijām 
uzņēmējdarbības veikšanā un darbinieku apmācīšanā, nodrošināt kooperatīviem piekļuvi 
finansējumam, jo īpaši attiecībā uz darbinieku vai klientu veiktu pārpirkšanu, jo tā ir pārāk 
zemu novērtēts instruments, ko var izmatot uzņēmumu glābšanai krīzes laikā un ģimenes 
uzņēmumu pārņemšanai;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

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


