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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-involviment tal-
impjegati
(2011/2116(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 4, 54, 151 u 154 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 193 tal-ILO tat-3 ta' Ġunju 2002 dwar il-
promozzjoni ta' kooperattivi, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2157/2001 tat-8 ta’ Ottubru 2001 
dwar l-Istatut ta' Kumpannija Ewropea (SE)2,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1435/2003 tat-22 ta' Lulju 2003 
dwar l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea (SCE)3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE tat-8 ta’ Ottubru 2001 li 
tissupplimenta l-Istatut għal kumpanija Ewropea rigward l-involviment tal-ħaddiema4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2003/72/KE tat-22 ta’ Lulju 2003 li 
tissupplimenta l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-involviment tal-
impjegati5,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Frar 2004 dwar il-
promozzjoni ta' soċjetajiet kooperattivi fl-Ewropa (COM(2004)0018),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu: 
''Ewropa 2020 - Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv'' 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2010 bit-titolu 
''Lejn Att dwar is-Suq Uniku - Għal ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna -
50 proposta biex intejbu l-ħidma, in-negozju u l-iskambji ma' xulxin'' (COM(2010) 608),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2010 bit-titolu 
''Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Qafas Ewropew għall-
koeżjoni soċjali u territorjali'' (COM(2010)0758),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' April 2011 bit-titolu “L-
Att dwar is-Suq Uniku - Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-

                                               
1 ĠU C 83, 30.3.2010.
2 ĠU L 294, 10.11.2001, p. 1.
3 ĠU L 207, 18.8.2003, p. 1.
4 ĠU L 294, 10.11.2001, p. 22.
5 ĠU L 207, 18.8.2003, p. 25.
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fiduċja - 'Flimkien għal tkabbir ġdid'”(COM(2011)0206),

– wara li kkunsidra r-rapport ta' sinteżi dwar id-Direttiva 2003/72/KE li tissupplimenta l-
Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-involviment tal-impjegati1,

– wara li kkunsidra l-istudju dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1435/2003 dwar l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea (SCE)2,

– wara li kkunsidra s-Sena Internazzjonali tal-Kooperattivi tan-Nazzjonijiet Uniti 20123

– wara li kkunsidra r-rapport tal-ILO bit-titolu ''Resilience of the Cooperative Business 
Model in Times of Crisis''4,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar id-diversi 
forom ta' intrapriżi 5,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2009 dwar l-Ekonomija Soċjali6,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2009 dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva 2002/14/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-informazzjoni u l-
konsultazzjoni tal-impjegati fil-Komunità Ewropea 7,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Ġunju 2003 dwar qafas għall-promozzjoni 
tal-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati8,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-16 ta' Settembru 2010 dwar ir-reviżjoni 
tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/72/KE tat-22 ta’ Lulju 2003 li tissupplimenta l-Istatut għal 
Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-involviment tal-impjegati 
(COM(2010)0481),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi (A7-0000/2011),

A. billi l-intrapriżi kooperattivi jippromwovu l-interessi tal-membri u l-utenti tagħhom, kif 
ukoll is-soluzzjonijiet għall-isfidi tas-soċjetà, u ma jfittxux li jimmassimizzaw il-profitt 
finanzjarju għall-azzjonisti;

B. billi l-kooperattivi huma pilastru importanti tal-ekonomija Ewropea u mutur ewlieni għall-
innovazzjoni soċjali, u billi l-Ewropa għandha 160 000 kooperattiva, proprjetà ta' aktar 
minn kwart tal-Ewropej kollha, li jipprovdu xogħol għal madwar 5.4 miljun impjegat,   

                                               
1 Imwettaq minn Fernando Valdés Dal-Ré, Prof. tal-Liġi tax-Xogħol, Labour Asociados Consultores, 2008.
2 Imwettaq mill-Kooperattivi Ewropej, Istitut Ewropew għar-Riċerka dwar l-Intrapriżi Kooperattivi u Soċjali, 
Ċentru EKAI, 2010.
3 Nazzjonijiet Uniti, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall and Lou Hammond Ketilson, Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, 2009.
5 ĠU C 318, 22.12.2009, p. 22.
6 ĠU C 76E, 25.3.2010, p. 16..
7 ĠU C 76E, 25.3.2010, p. 11..
8 ĠU C 68E, 18.3.2004, p. 429.
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C. billi l-intrapriżi kooperattivi jipprovdu wkoll impjiegi ta' kwalità għolja, inklużivi u 
reżistenti għal kriżijiet, spiss bi proporzjonijiet għolja ta' ħaddiema nisa u migranti;   billi, 
grazzi għall-mudell għall-kummerċ kooperattiv tagħhom, żiedu l-qligħ u t-tkabbir waqt il-
kriżi, bi ftit fallimenti u sensji; 

D. billi l-leġiżlazzjoni fir-rigward tal-kooperattivi u tal-parteċipazzjoni tal-impjegati tvarja fl-
UE,

E. billi l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea (SCE) sa issa huwa l-uniku forma legali 
għall-ekonomija soċjali disponibbli fil-livell tal-UE, wara l-irtirar tal-proposti tal-
Kummissjoni għal Assoċjazzjoni Ewropea u Soċjetà Mutwalistika Ewropea fl-2003 u 
minħabba li l-istatut għall-Fondazzjoni Ewropea għadu f'fażi ta' żvilupp,  

F. billi l-introduzzjoni tal-istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea huwa pass importanti 
fir-rikonoxximent tal-mudell għall-kummerċ kooperattiv fil-livell tal-UE, anki f'dawk l-
Istati Membri fejn il-kunċett ta' kooperattivi kien skreditat għal raġunjiet storiċi, 

Kooperattivi fil-kuntest tal-UE

1. Ifakkar li l-kooperattivi u intrapriżi għall-ekonomija soċjali oħra huma parti mill-mudell 
soċjali Ewropew u s-suq uniku u għalhekk jixirqilhom rikonoxximent u appoġġ qawwi, 
kif stipulat fil-kostituzzjonijiet ta' xi Stati Membri u u f'diversi dokumenti ewlenin tal-UE;   

2. Jindika li r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1435/2003 tat-22 ta' Lulju 2003 dwar l-
Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea (SCE) (minn hawn 'il quddiem l-Istatut) u d-
Direttiva 2003/72/KE li tissupplimenta l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-
rigward tal-involviment tal-impjegati (minn hawn 'il quddiem id-Direttiva) huma marbutin 
flimkien mill-qrib; 

3. Iqis b'dispjaċir il-fatt li l-SCE sa issa ma kinitx suċċess meta jitqies l-użu skars tagħha -
sal-2010 kienu stabbiliti 17-il SCE biss, b'total ta' 32 impjegat1;

4. Jinnota li l-użu tal-SCE spiss huwa ristrett għal kooperattivi tat-tieni grad li jikkonsistu 
minn persuni legali biss;

Parteċipazzjoni tal-impjegati fl-SCEs

5. Jilqa' l-fatt li d-dispożizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-impjegati huma kkunsidrati 
element ewlieni fl-SCE; jindika madankollu, li dawn jistgħu ma jkunux jissodisfaw ir-
rekwiżiti marbuta man-natura speċjali tal-kooperattivi;

6. Jinnota li d-Direttiva m'għandhiex tkun riveduta qabel l-Istatut;

7. Jenfasizza li reviżjoni tad-Direttiva għandha tindirizza l-ħtiġijiet speċifiċi tal-impjegati fil-
kooperattivi, inkluża l-għażla li jkunu kemm sid u impjegat tal-istess intrapriża;  jistieden 
lill-Kummissjoni tiżviluppa strumenti sabiex tiffaċilita s-sjieda tal-impjegat u tal-utent tal-
kooperattivi; 

                                               
1 COM(2010) 0481.



PE469.787v01-00 6/7 PR\872930MT.doc

MT

Il-futur tal-Istatut

8. Jenfasizza li, minħabba l-kumplessità tiegħu, l-Istatut ma jissodisfax il-ħtiġijiet tal-
kooperattivi u li għandu jkun issemplifikat sabiex jiffaċilita aktar l-użu tiegħu; 

9. Jiġbed l-attenzjoni għad-diversità tat-tradizzjonijiet u l-liġijiet dwar il-kooperattivi fl-UE; 
jenfasizza li l-Istatut għandu jipprovdi qafas awtonomu legali għall-SCEs;  

10. Jinsisti fuq l-involviment sħiħ tal-partijiet interessati kollha fil-proċess ta' reviżjoni;

Iż-żieda fl-impjiegi fil-kooperattivi u l-SCEs u t-tisħiħ tal-kooperattivi bħala l-elementi 
ċentrali tal-ekonomija soċjali

11. Jiddeplora l-fatt li r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament dwar il-kooperattivi fil-
maġġorparti tagħhom kienu injorati mill-Kummissjoni;  ifakkar li r-riżoluzzjoni1 talbet:

 li l-ispeċifiċitajiet tal-intrapriżi tal-ekonomija soċjali jkunu rikonoxxuti u jittieħed 
kont tagħhom fil-politiki Ewropej,

 li jittieħdu passi sabiex ikun żgurat li l-Osservatorju Ewropew tal-SMEs jinkludi l-
intrapriżi tal-ekonomija soċjali fl-istħarriġ tiegħu, 

 li jiżdied id-djalogu mal-intrapriżi tal-ekonomija soċjali;
 li jittejjeb il-qafas legali għal intrapriżi ta' din ix-xorta fl-Istati Membri;

12. Ifakkar li f'COM(2004)0018 il-Kummissjoni kkommettiet ruħha għal tnax-il azzjoni li 
jinkludu:

 l-appoġġ għall-partijiet interessati u l-organizzazzjoni ta' skambju ta' informazzjoni 
strutturat,

 it-tixrid tal-aħjar prattika għat-titjib tal-leġiżlazzjoni nazzjonali,
 il-ġbir ta' statistiki Ewropej dwar il-kooperattivi,
 is-semplifikazzjoni u r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-kooperattivi,
 il-bidu ta' programmi edukattivi adattati u l-inklużjoni ta' referenzi għall-kooperattivi 

fl-istrumenti finanzjarji tal-FEI; 

13. Jikkundanna l-fatt li, minn din il-lista ta' impenji, tlieta biss tqiegħdu fil-prattika, mingħajr 
riżultati sinifikanti;  jenfasizza li nuqqasijiet ta' din ix-xorta jillimtaw il-potenzjal ta' 
żvilupp tal-kooperattivi;

14. Jindika li nuqqas ta' riżorsi jwassal għal nuqqas ta' riżultati; jenfasizza l-bżonn ta' titjib 
urġenti fi ħdan il-Kummissjoni f'termini ta' organizzazzjoni u riżorsi allokati għall-
ekonomija soċjali, fid-dawl tat-tixrid attwali tal-kompetenzi u l-iskarsezza ta' staff; 

15. Jenfasizza li l-politiki tal-UE fl-oqsma kollha jeħtiġilhom jirrikonoxxu l-ispeċifiċitajiet u 
l-valur miżjud tal-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, inklużi l-intrapriżi kooperattivi, 
speċifikament bl-adattament ta' leġiżlazzjoni xierqa dwar l-akkwist pubbliku, l-għajnuna 
mill-Istat u r-regolazzjoni finanzjarja;

                                               
1 ĠU C 76, 25.3.2010, p. 16.
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16. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu kont tal-istruttura finanzjarja tal-kooperattivi 
b'konnessjoni mal-leġiżlazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta' kapital u l-istandards għall-
kontabbiltà u r-rappurtar; jindika li l-kooperattivi kollha, u b'mod partikulari l-banek 
kooperattivi, jiġu affettwati mil-leġiżlazzjoni li tikkonċerna l-ħlas lura ta' ishma 
kooperattivi u r-riservi indiviżibbli;

17. Jilqa' l-fatt li l-Att dwar is-Suq Uniku jirrikonoxxi l-bżonn li jippromwovi l-ekonomija 
soċjali, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tniedi l-wisq mistennija ''Inizjattiva ta' Negozju 
Soċjali'' ibbażata fuq prinċipji kooperattivi1;   

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tfassal qafas għall-ekonomija soċjali li jinvolvi kemm l-Istati 
Membri kif ukoll il-partijiet interessati sabiex ikunu inkoraġġiti l-iskambji tal-aħjar 
prattiki u jġib titjib gradwali fir-regoli u prattiki rilevanti, b'mod partikulari fl-oqsma tat-
tassazzjoni, self, piżijiet amministrattivi, konsulenza u miżuri ta' appoġġ għan-negozji;    

19. Jitlob miżuri ta' appoġġ għan-negozji, b'mod partikulari konsulenza għan-negozji u taħriġ 
għall-impjegati, u aċċess għall-fondi għall-kooperattivi, speċjalment għall-akkwisti mill-
impjegati jew klijenti, minħabba li dawn huwa għodod sottovalutati għas-salvataġġ ta' 
intrapriżi fi żmien ta' kriżi u għat-trasferiment ta' intrapriżi tal-familja;   

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

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


