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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia no que respeita ao envolvimento 
dos trabalhadores
(2011/2116(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 4.º, 54.º, 151.º a 154.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia1,

– Tendo em conta a Recomendação 193, de 3 de Junho de 2002, da Organização 
Internacional do Trabalho sobre a promoção das cooperativas, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 2157/2001 do Conselho, de 8 de Outubro de 
2001, relativo ao estatuto da sociedade europeia (SE)2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1435/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, 
relativo ao Estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia3,

– Tendo em conta a Directiva 2001/86/CE do Conselho, de 8 de Outubro de 2001, que 
completa o estatuto da sociedade europeia no que respeita ao envolvimento dos 
trabalhadores4,

– Tendo em conta a Directiva 2003/72/CE do Conselho, de 22 de Julho de 2003, que 
completa o estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia no que respeita ao envolvimento 
dos trabalhadores5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de Fevereiro de 2004, sobre a 
promoção das cooperativas na Europa (COM(2004)0018),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, intitulada "Europa 
2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de Outubro de 2010, intitulada "Um 
Acto para o Mercado Único - Para uma economia social de mercado altamente 
competitiva - 50 propostas para, juntos, melhor trabalhar, empreender e fazer comércio", 
COM(2010)0608,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 16 de Dezembro de 2010, intitulada 
"Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social: um quadro europeu para a 
coesão social e territorial" (COM(2010)0758),

                                               
1 JO C 83, de 30.3.2010.
2 JO L 294, de 10.11.2001, p. 1.
3 JO L 207, de 18.8.2003, p. 1.
4 JO L 294, de 10.11.2001, p. 22.
5 JO L 207, de 18.8.2003, p. 25.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de Abril de 2011, intitulada "Acto 
para o Mercado Único – Doze alavancas para estimular o crescimento e reforçar a 
confiança mútua – Juntos para um novo crescimento" (COM(2011)0206),

– Tendo em conta o relatório de síntese sobre a Directiva 2003/72/CE, que completa o 
estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia no que respeita ao envolvimento dos 
trabalhadores1,

– Tendo em conta o estudo sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 1435/2003 do 
Conselho, relativo ao estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia (SCE)2,

– Tendo em conta que 2012 foi declarado o Ano Internacional das Cooperativas pelas 
Nações Unidas3,

– Tendo em conta o relatório da OIT intitulado "Resistência do modelo de empresa 
cooperativa em tempos de crise"4,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a "Diversidade 
de formas de empresas"5,

– Tendo em conta a sua Resolução de 19 de Fevereiro de 2009 sobre economia social6,

– Tendo em conta a sua resolução de 19 de Fevereiro de 2009 sobre a aplicação da Directiva 
2002/14/CE, que estabelece um quadro geral relativo à informação e à consulta dos 
trabalhadores na Comunidade Europeia7,

– Tendo em conta a sua resolução de 5 de Junho de 2003 sobre um quadro de acção para 
promover a participação financeira dos trabalhadores8,

– Tendo em conta o relatório da Comissão de 16 de Setembro de 2010 sobre a reapreciação 
da Directiva 2003/72/CE do Conselho, de 22 de Julho de 2003, que completa o estatuto da 
Sociedade Cooperativa Europeia no que respeita ao envolvimento dos trabalhadores 
(COM(2010)0481),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros (A7-0000/2011),

                                               
1 Elaborado por Fernando Valdés Dal-Ré, Professor de Direito do Trabalho, Labour Asociados Consultores, 
2008.
2 Elaborado por Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, 
EKAI Center, 2010.
3 Nações Unidas, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall e Lou Hammond Ketilson, Organização Mundial do Trabalho, 2009.
5 JO C 318, de 22.12.2009, p. 22.
6 JO C 76E, de 25.3.2010, p. 16.
7 JO C 76E, de 25.3.2010, p. 11.
8 JO C 68E, de 18.3.2004, p. 429.
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A. Considerando que as empresas cooperativas promovem os interesses dos seus membros e 
utilizadores, bem como soluções para os desafios de ordem social, e ainda que não 
procuram maximizar o lucro financeiro em benefício dos accionistas,

B. Considerando que as cooperativas são um pilar importante da economia europeia e um 
motor essencial para a inovação social, e considerando que existem 160 000 cooperativas 
na Europa, detidas por mais de um quarto de todos os europeus e empregando cerca de 5,4 
milhões de pessoas,

C. Considerando que as empresas cooperativas são igualmente fonte de emprego de alta 
qualidade, inclusivo e resistente à crise, empregando com frequência elevadas 
percentagens de mulheres e emigrantes; considerando que, devido ao modelo empresarial 
cooperativo, as mesmas aumentaram o volume de negócio e o crescimento durante o 
período de crise, com menos bancarrotas e despedimentos,

D. Considerando que a legislação respeitante às cooperativas e à participação dos 
trabalhadores varia dentro da UE,

E. Considerando que o estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia (SCE) constitui, até ao 
momento, a única forma jurídica de economia social disponível na UE, após a retirada das 
propostas da Comissão para uma Associação Europeia e uma Sociedade Mútua Europeia 
em 2003, e tendo em conta que o estatuto da Fundação Europeia está ainda em 
desenvolvimento,

F. Considerando que a introdução do estatuto da SCE é um marco no reconhecimento do 
modelo de empresa cooperativa ao nível da UE, bem como nos Estados-Membros em que 
o conceito de cooperativa está desacreditado por razões históricas,

Cooperativas no contexto da UE

1. Recorda que as cooperativas e outras empresas de economia social são parte integrante do 
modelo social europeu e do mercado único, merecendo portanto amplo reconhecimento e 
apoio, tal como consagrado nas constituições de alguns Estados-Membros e em vários 
documentos-chave da UE;

2. Salienta que o Regulamento (CE) n.º 1435/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, 
sobre o estatuto da SCE (a seguir designado por Estatuto), e a Directiva 2003/72/CE, que 
completa o estatuto da sociedade cooperativa europeia no que respeita ao envolvimento 
dos trabalhadores (a seguir designada por Directiva), estão estreitamente relacionados;

3. Lamenta que a SCE não constitua ainda um êxito devido ao seu escasso uso - até 2010 
apenas 17 SCE tinham sido criadas, com um total de 32 trabalhadores1;

4. Constata que o recurso à SCE está frequentemente restringido a cooperativas de segundo 
grau constituídas por pessoas colectivas apenas;

Participação dos trabalhadores nas SCE

                                               
1 COM(2010)0481.
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5. Saúda o facto de as disposições em matéria de participação dos trabalhadores serem 
consideradas um elemento fundamental das SCE; salienta, no entanto, que estas 
disposições podem não cumprir os requisitos relacionados com o carácter particular das 
cooperativas;

6. Assinala que a Directiva não deverá ser revista antes do Estatuto;

7. Realça que a revisão da Directiva deve ir ao encontro das necessidades específicas dos 
trabalhadores das cooperativas, incluindo assim a opção de se ser proprietário e 
trabalhador da mesma empresa; solicita à Comissão a criação de instrumentos que 
facilitem o acesso dos trabalhadores e dos utilizadores à propriedade das cooperativas;

O Futuro do Estatuto

8. Sublinha que, devido à sua complexidade, o Estatuto não responde às necessidades das 
cooperativas, devendo ser simplificado e, portanto, de mais fácil utilização para o 
utilizador;

9. Recorda a diversidade de tradições e de legislação relacionadas com as cooperativas 
dentro da UE; salienta que o Estatuto deve assegurar um quadro jurídico autónomo para as 
SCE;

10. Insiste no pleno envolvimento de todos os accionista no processo de revisão;

Aumentar o emprego nas cooperativas e nas SCE e reforçar o papel das cooperativas 
enquanto elementos fundamentais da economia social

11. Lamenta que as recomendações do Parlamento no domínio das cooperativas tenham sido 
amplamente ignoradas pela Comissão; recorda que a resolução1 solicitava que:

 as especificidades das empresas de economia social fossem reconhecidas e tidas em 
consideração nas políticas europeias,

 fossem tomadas medidas no sentido de garantir a inclusão das empresas de economia 
social nos estudos do Observatório Europeu para as PME,

 o diálogo com as empresas de economia social fosse intensificado,
 o quadro jurídico para as referidas empresas fosse melhorado nos Estados-Membros.

12. Recorda que, no COM(2004)0018, a Comissão se comprometeu a levar a cabo doze 
acções, incluindo:

 apoiar os accionistas e organizar um intercâmbio de informações estruturado,
 disseminar as melhores práticas de modo a aperfeiçoar a legislação nacional,
 recolher dados estatísticos sobre as cooperativas na Europa;
 simplificar e rever a legislação europeia respeitante às cooperativas,
 dar início a programas educativos personalizados e incluir referências às 

cooperativas nos instrumentos financeiros do FEI;

                                               
1 JO C 76 de 25.03.10, p. 16.
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13. Lamenta que, desta lista de compromissos, apenas três tenham sido postos em prática, sem 
quaisquer resultados significativos; sublinha que tais lacunas limitam o potencial de 
desenvolvimento das cooperativas;

14. Salienta que a falta de recursos leva à falta de resultados; realça a necessidade de 
melhoramentos urgentes na Comissão em termos de organização e dos recursos 
consagrados à economia social, tendo em conta a actual dispersão de competências e a 
escassez de pessoal;

15. Sublinha que as políticas da UE têm de reconhecer, em todas as áreas, as especificidades e 
o valor acrescentado das empresas de economia social, incluindo das empresas 
cooperativas, nomeadamente através da adaptação da legislação pertinente sobre 
concursos públicos, ajudas estatais e regulação financeira;

16. Solicita à Comissão que tenha em consideração a estrutura financeira das cooperativas, 
relacionando-a com a legislação sobre requisitos de fundos próprios e as normas de 
contabilidade e informação;  realça que todas as cooperativas, e as cooperativas bancárias 
em particular, são afectadas pela legislação respeitante ao resgate das acções e das 
reservas indivisíveis das cooperativas;

17. Saúda o facto de o Acto para o Mercado Único reconhecer a necessidade de promover a 
economia social e insta a Comissão a lançar a tão aguardada "Iniciativa de 
Empreendedorismo Social", com base nos princípios cooperativos1;

18. Insta a Comissão a criar um quadro para a economia social que envolva tanto os Estados-
Membros, como os accionistas, a fim de incentivar os intercâmbios de melhores práticas e 
de aperfeiçoar gradualmente as normas e as práticas pertinentes, particularmente nas áreas 
da tributação, empréstimos, encargos administrativos, consultoria e medidas de apoio às 
empresas;

19. Exorta à criação de medidas de apoio às empresas, em particular consultoria empresarial e 
formação de trabalhadores, ao acesso das cooperativas ao financiamento, especialmente 
no que respeita à aquisição de empresas pelos trabalhadores ou clientes, uma ferramenta 
pouco valorizada de salvamento de empresas em tempos de crise, e à transferência de 
empresas familiares;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

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


