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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie statutu spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania 
pracowników
(2011/2116(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 4, 54 oraz art. od 151 do 154 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej1,

– uwzględniając zalecenie nr 193 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 3 czerwca 
2002 r. dotyczące propagowania spółdzielni,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w 
sprawie statutu spółki europejskiej (SE)2,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 
statutu spółdzielni europejskiej (SCE)3,

– uwzględniając dyrektywę Rady nr 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. 
uzupełniającą statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników4,

– uwzględniając dyrektywę Rady nr 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającą 
statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników5,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie propagowania 
spółdzielni w Europie (COM(2004)0018),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020 –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r. zatytułowany „W kierunku Aktu o 
jednolitym rynku – W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej 
konkurencyjności – 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, 
przedsiębiorczości i wymiany” (COM(2010)0608),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia16 grudnia 2010 r. zatytułowany „Europejska 
platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 
europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej” (COM(2010)0758,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Akt o 
jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i 

                                               
1 Dz.U. C 83 z 30.3.2010.
2 Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 1.
3 Dz.U. L 207 z 18.8.2003, s. 1.
4 Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 22.
5 Dz.U. L 207 z 18.8.2003, s. 25.
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wzmocnienia zaufania. »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego«” 
(COM(2011)0206),

– uwzględniając sprawozdanie podsumowujące dotyczące dyrektywy Rady nr 2003/72/WE 
uzupełniającej statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania 
pracowników1,

– uwzględniając analizę wdrożenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 w sprawie 
statutu spółdzielni europejskiej (SCE)2,

– uwzględniając Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012, ogłoszony przez ONZ3,

– uwzględniając sprawozdanie Międzynarodowej Organizacji Pracy zatytułowane 
„Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis”4,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat 
różnorodności form przedsiębiorstw5,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki 
społecznej6,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie stosowania dyrektywy 
nr 2002/14/WE ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania
konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej7,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie ram wspierania 
udziału finansowego pracowników8

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie przeglądu
dyrektywy Rady nr 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającej statut spółdzielni 
europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (COM(2010)0481),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także opinie 
Komisji Prawnej i Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7–0000/2011),

A. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa spółdzielcze bronią interesów swych członków i 
użytkowników, a także propagują rozwiązania dotyczące problemów społecznych, a ich 
celem nie jest przynoszenie maksymalnych zysków akcjonariuszom;

                                               
1 Sporządzone przez profesora prawa pracy Fernanda Valdésa Dal-Ré, Labour Asociados Consultores, 2008.
2 Przeprowadzoną przez Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social 
Enterprises, EKAI Center, 2010.
3 ONZ, A/RES/64/136.
4 Johnson Birchall i Lou Hammond Ketilson, Międzynarodowa Organizacja Pracy, 2009 r.
5 Dz.U. C 318 z 22.12.2009, s. 22.
6 Dz.U. C 76E z 25.3.2010, s. 16.
7 Dz.U. C 76E z 25.3.2010, s. 11.
8 Dz.U. C 68E z 18.3.2004, s. 429.



PR\872930PL.doc 5/7 PE469.787v01-00

PL

B. mając na uwadze, że spółdzielnie są ważnym filarem gospodarki europejskiej, a także 
główną siłą napędową innowacji społecznej, mając również na uwadze, że w Europie 
działa 160 000 spółdzielni, których właścicielami jest ponad jedna czwarta wszystkich 
Europejczyków i które zapewniają miejsca pracy ok. 5,4 mln pracowników;

C. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa spółdzielcze zapewniają również wysokiej jakości i 
integracyjne miejsca pracy odporne na sytuacje kryzysowe, a współczynnik zatrudnienia 
kobiet i imigrantów jest w nich często wysoki; mając na uwadze, że dzięki swemu 
modelowi przedsiębiorczości spółdzielczej zwiększyły one obrót i odnotowały 
intensywniejszy wzrost w okresie kryzysu, a mniej z nich dotknęło bankructwo i 
konieczność redukcji zatrudnienia;

D. mając na uwadze, że prawodawstwo poszczególnych krajów członkowskich UE 
dotyczące spółdzielni i udziału pracowników różni się od siebie;

E. mając na uwadze, że statut spółdzielni europejskiej jest jak dotąd jedyną formą prawną 
gospodarki społecznej dostępną na poziomie UE po wycofaniu w 2003 r. wniosków 
Komisji dotyczących statutu europejskiego stowarzyszenia i europejskiej spółki 
wzajemnej, a także mając na uwadze, że nadal trwają prace nad statutem fundacji 
europejskiej;

F. mając na uwadze, że wprowadzenie statutu spółdzielni europejskiej to kamień milowy na 
drodze do uznania modelu przedsiębiorczości spółdzielczej na szczeblu UE, również w 
tych państwach członkowskich, gdzie koncepcja spółdzielni ma negatywny wydźwięk z 
przyczyn historycznych;

Spółdzielnie w kontekście UE

1. przypomina, że spółdzielnie oraz inne przedsiębiorstwa gospodarki społecznej to część 
europejskiego modelu socjalnego i jednolitego rynku, w związku z czym zasługują one na 
uznanie i wsparcie, gwarantowane im w konstytucjach niektórych państw członkowskich 
oraz w szeregu kluczowych dokumentów UE;

2. zwraca uwagę, że rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w 
sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (zwanego dalej statutem) i dyrektywa 
2003/72/WE uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do 
zaangażowania pracowników (zwana dalej dyrektywą) są ze sobą ściśle powiązane;

3. z ubolewaniem odnosi się do faktu, że jak dotychczas idea spółdzielni europejskiej nie 
zdobyła popularności, jako że spółdzielnie tego rodzaju tworzy się niezwykle rzadko – do 
2010 r. powstało jedynie 17 spółdzielni europejskich zatrudniających ogółem 32 
pracowników1;

4. zwraca uwagę, że koncepcja spółdzielni europejskiej ogranicza się niejednokrotnie do 
spółdzielni drugiego stopnia składających się wyłącznie z osób prawnych;

Udział pracowników w spółdzielniach europejskich

                                               
1 COM(2010)0481.
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5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przepisy dotyczące udziału pracowników uważa się za 
główny element spółdzielni europejskich; zwraca jednak uwagę, że mogą one nie spełniać 
wymogów wynikających ze szczególnego charakteru spółdzielni;

6. zauważa, że nie powinno się dokonywać przeglądu dyrektywy przed przeglądem statutu;

7. podkreśla, że w przeglądzie dyrektywy powinno się położyć nacisk na szczególne 
potrzeby pracowników w spółdzielniach, w tym na możliwość bycia zarówno 
właścicielem jak i pracownikiem tego samego przedsiębiorstwa; wzywa Komisję do 
opracowania instrumentów ułatwiających posiadanie spółdzielni przez pracowników i 
użytkowników;

Przyszłość statutu

8. podkreśla, że ze względu na swą złożoną strukturę, statut nie odpowiada potrzebom 
spółdzielni oraz że należy go uprościć, aby bardziej przybliżyć użytkownikom;

9. zwraca uwagę na różnorodność tradycji i praw dotyczących spółdzielni w całej UE; 
podkreśla, że statut powinien stanowić autonomiczne ramy prawne spółdzielni 
europejskich;

10. nalega na pełne zaangażowanie w proces przeglądu wszystkich zainteresowanych stron;

Wzrost zatrudnienia w spółdzielniach i spółdzielniach europejskich oraz ich 
wzmacnianie jako podstawowe elementy gospodarki społecznej

11. ubolewa nad faktem, że Komisja w większości zignorowała zalecenia Parlamentu 
dotyczące spółdzielni; przypomina, że w rezolucji1 wzywał do:

 uznania specyfiki przedsiębiorstw gospodarki społecznej i uwzględnienia ich w 
polityce europejskiej,

 podjęcia działań mających na celu zagwarantowanie, by w prowadzonych badaniach 
Europejskie Obserwatorium MŚP uwzględniało przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej,

 nasilenia dialogu z przedsiębiorstwami gospodarki społecznej,
 udoskonalenia ram prawnych dotyczących tego rodzaju przedsiębiorstw w 

państwach członkowskich;

12. przypomina, że w dokumencie COM(2004)0018 Komisja zobowiązała się podjąć 
dwanaście działań, między innymi:

 wspierać zainteresowane podmioty i zapewnić zorganizowaną wymianę informacji,
 rozpowszechniać godne naśladowania wzorce w celu poprawy ustawodawstwa 

krajowego,
 gromadzić europejskie statystyki dotyczące spółdzielni,
 uprościć prawodawstwo europejski dotyczące spółdzielni i dokonać jego przeglądu,

                                               
1 Dz.U. C 76 z 25.3.2010, s. 16.
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 inicjować dostosowane do konkretnych potrzeb programy edukacyjne, a także 
umieszczać odniesienia do spółdzielni w instrumentach finansowych EFI;

13. ubolewa nad faktem, że spośród powyższych zobowiązań zrealizowano jedynie trzy, przy 
czym bez znaczących rezultatów; podkreśla, że takie niedociągnięcia ograniczają rozwój 
potencjalnych spółdzielni;

14. zwraca uwagę, że brak zasobów skutkuje brakiem wyników; podkreśla potrzebę pilnego 
usprawnienia pracy Komisji pod kątem organizacji i zasobów poświęcanych na 
gospodarkę społeczną, biorąc pod uwagę aktualne rozproszenie kompetencji i niedobory 
kadrowe;

15. podkreśla, że we wszystkich dziedzinach polityki UE powinno się uznać specyficzny 
charakter oraz wartość dodaną przedsiębiorstw gospodarki społecznej, w tym 
przedsiębiorstw spółdzielczych, szczególnie poprzez dostosowanie odnośnego 
prawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych, pomocy państwa oraz przepisów 
finansowych;

16. wzywa Komisję do uwzględnienia struktury finansowej spółdzielni w prawodawstwie 
dotyczącym wymogów kapitałowych oraz normach rachunkowych i sprawozdawczych; 
zwraca uwagę, że prawodawstwo dotyczące wykupu udziałów w spółdzielniach oraz 
niepodzielności rezerw ma wpływ na wszystkie spółdzielnie, a zwłaszcza banki 
spółdzielcze;

17. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że akt o jednolitym rynku uznaje potrzebę wspierania 
gospodarki społecznej, oraz nalega, by Komisja uruchomiła oczekiwaną z 
niecierpliwością inicjatywę na rzecz przedsiębiorczości społecznej w oparciu o zasady 
spółdzielczości1;

18. nalega, by Komisja stworzyła ramy gospodarki społecznej obejmujące zarówno państwa 
członkowskie, jak i zaangażowane strony, aby zachęcić do wymiany wzorców i 
przyczynić się do stopniowego ulepszania odnośnych zasad i praktyk, szczególnie w 
dziedzinie opodatkowania, pożyczek, obciążenia administracyjnego, konsultingu i 
środków wspierania przedsiębiorczości;

19. domaga się środków wspierania przedsiębiorczości, w szczególności usług doradczych 
oraz szkoleń dla pracowników, a także dostępu spółdzielni do źródeł finansowania 
gwarantujących możliwość ich wykupu przez pracowników lub klientów, które stanowią 
niedocenione narzędzie ratowania przedsiębiorstw w czasach kryzysu, a także 
przekazywania przedsiębiorstw rodzinnych;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

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


