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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande
(2011/2116(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 4, 54 samt 151–154 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt1,

– med beaktande av ILO:s rekommendation nr 193 av den 3 juni 2002 om främjande av 
kooperativ,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga 
för europabolag2,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för 
europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)3,

– med beaktande av rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av 
stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande4,

– med beaktande av rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av 
stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande5,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 februari 2004 om främjande av 
kooperativa föreningar i Europa (KOM(2004)0018),

– med beaktande kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020 – En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla’ (KOM(2010)2020),

– med beaktande kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 ”På väg mot en inre 
marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi – Femtio 
förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” 
(KOM(2010)0608),

– med beaktande kommissionens meddelande av den 16 december 2010 ”Den europeiska 
plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och 
territoriell sammanhållning” (KOM(2010)0758),

– med beaktande kommissionens meddelande av den 13 april 2011 ”Inremarknadsakten –
Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden –
Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (KOM(2011)0206,

                                               
1 EUT C 83, 30.3.2010.
2 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1.
3 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1.
4 EGT L 294, 10.11.2001, s. 22.
5 EUT L 207, 18.8.2003, s. 25.
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– med beaktande av den sammanfattande rapporten om direktiv 2003/72/EG om 
komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på 
arbetstagarinflytande1,

– med beaktande av undersökningen om genomförandet av rådets förordning (EG) 
nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)2,

– med beaktande av FN:s internationella år för kooperativt företagande 20123,

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) rapport med titeln 
”Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis”4,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om olika 
företagsformer5,

– med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin6,

– med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2009 om genomförandet av 
direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med 
arbetstagare i Europeiska gemenskapen7,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juni 2003 om en ram för främjande av 
arbetstagarnas ekonomiska delaktighet8,

– med beaktande kommissionens rapport av den 16 september 2010 om översynen av rådets 
direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska 
kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande (KOM(2010)0481),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. Kooperativa bolag främjar sina medlemmars och användares intressen samt bidrar till 
lösningar på sociala problem, och de är inte ute efter maximal ekonomisk vinst för sina 
aktieägare.

B. Kooperativen är en viktig del av den europeiska ekonomin och en central drivkraft för 
social innovation. I Europa finns 160 000 kooperativ som ägs av mer än en fjärdedel av 
alla européer, vilket skapar arbetstillfällen för runt 5,4 miljoner människor.

                                               
1 Genomförd av Fernando Valdés Dal-Ré, professor i arbetsrätt, Labour Asociados Consultores, 2008.
2 Genomförd av Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, EKAI 
Center, 2010.
3 Förenta nationerna, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall och Lou Hammond Ketilson, ILO, 2009.
5 EUT C 318, 22.12.2009, s. 22.
6 EUT C 76E, 25.3.2010, s. 16.
7 EUT C 76E, 25.3.2010, s. 11.
8 EUT C 68E, 18.3.2004, s. 429.
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C. Kooperativa bolag ger också högkvalitativa och inkluderande arbetstillfällen som är 
motståndskraftiga mot kriser och där det ofta finns en hög andel kvinnliga och invandrade 
arbetstagare. Tack vare den kooperativa affärsmodellen lyckades dessa företag öka 
omsättningen och vinsten under krisen samtidigt som de hade färre konkurser och 
uppsägningar.

D. Lagstiftningen om kooperativ och arbetstagares deltagande varierar inom unionen.

E. Stadgan för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) är hittills den enda 
tillgängliga rättsliga formen inom den sociala ekonomin på unionsnivå efter att 
kommissionen dragit tillbaka sitt förslag om europeiska föreningar och europeiska 
ömsesidiga bolag 2003 och genom att stadgan för europeiska stiftelser fortfarande håller 
på att utarbetas.

F. Införandet av stadgan för SCE-föreningar är en milstolpe för erkännandet av en 
kooperativ affärsmodell på unionsnivå, även i de medlemsstater där idén om kooperation 
av historiska skäl har hamnat i vanrykte.

Kooperativ i ett EU-sammanhang

1. Europaparlamentet påminner om att kooperativ och andra bolag inom den sociala 
ekonomin utgör en del av den europeiska sociala modellen och den inre marknaden och 
därför förtjänar starkt erkännande och stöd, vilket också föreskrivs i vissa medlemsstaters 
konstitutioner och i olika centrala EU-dokument.

2. Europaparlamentet påminner om att rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 
22juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (nedan 
kallad stadgan) och direktiv 2003/72/EG om komplettering av stadgan för europeiska 
kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande (nedan kallat direktivet) är nära 
sammanbundna.

3. Europaparlamentet beklagar att SCE-föreningarna ännu inte har rönt någon framgång på 
grund av den ringa användningen; till 2010 hade bara 17 SCE-föreningar etablerats med 
totalt 32 anställda1.

4. Europaparlamentet noterar att användningen av SCE-föreningar ofta begränsas till andra 
gradens kooperativ bestående av endast juridiska personer.

De anställdas deltagande i SCE-föreningar

5. Europaparlamentet välkomnar att bestämmelser om de anställdas deltagande uppfattas 
som en central del av SCE-föreningarna. Parlamentet påpekar dock att de kanske inte 
uppfyller de krav som är knutna till kooperativens särskilda karaktär.

6. Europaparlamentet menar att direktivet inte bör ses över före stadgan.

7. Europaparlamentet betonar att en översyn av direktivet bör inrikta sig på de särskilda 
behov som arbetstagarna i kooperativen har, inbegripet möjligheten att vara både ägare 

                                               
1 KOM(2010)0481.
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och anställd i samma företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla 
instrument som underlättar för anställda och användare att äga kooperativ.

Framtiden för stadgan

8. Europaparlamentet understryker att stadgan på grund av sin komplexitet inte uppfyller de 
behov som kooperativen har och att den bör förenklas för att den ska bli 
användarvänligare.

9. Europaparlamentet framhäver de olika traditioner och lagar om kooperativ som finns i EU 
och understryker att stadgan bör öppna upp för en autonom rättslig ram för SCE-företag.

10. Europaparlamentet insisterar på att alla aktörer deltar till fullo i översynsprocessen.

Ökad sysselsättning inom kooperativ och SCE-föreningar samt stärkta kooperativ som 
centrala inslag i den sociala ekonomin

11. Europaparlamentet beklagar djupt att parlamentets rekommendationer om kooperativ till 
stor del ignorerats av kommissionen och påminner om att resolutionen1 uppmanade till

 att särdragen för företag inom den sociala ekonomin erkänns och beaktas i 
EU-politiken, 

 att åtgärder vidtas för att säkerställa att även företag inom den sociala ekonomin 
omfattas av de undersökningar som Europeiska observationsorganet för små och 
medelstora företag genomför, 

 att dialogen med den sociala ekonomins företag trappas upp, och 
 att den rättsliga ramen för sådana företag förbättras i medlemsstaterna.

12. Europaparlamentet påminner om att kommissionen i KOM(2004)0018 åtog sig att vidta 
tolv åtgärder, däribland

 att stödja berörda aktörer och att organisera ett strukturerat informationsutbyte, 
 att sprida bästa metoder i syfte att förbättra nationell lagstiftning, 
 att samla in europeisk statistik om kooperativ, 
 att förenkla och se över den europeiska lagstiftningen om kooperativ, och 
 att ta initiativ till skräddarsydda utbildningsprogram och infoga hänvisningar till 

kooperativ i EIF:s finansieringsinstrument.

13. Europaparlamentet beklagar djupt att bara tre av dessa åtaganden har genomförts, utan 
väsentligt resultat. Parlamentet understryker att sådana tillkortakommanden begränsar 
kooperativens utvecklingspotential.

14. Europaparlamentet påpekar att bristande resurser leder till uteblivna resultat. Parlamentet 
betonar behovet av skyndsamma förbättringar inom kommissionen i fråga om 
organisering av resurser som anslagits för den sociala ekonomin, med tanke på den 
spridning av befogenheter och personalbrist som råder för närvarande.

                                               
1 EUT C 76, 25.3.2010, s. 16.
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15. Europaparlamentet understryker att EU-politiken på alla områden måste erkänna de 
särdrag och det mervärde som den sociala ekonomins företag ger, inbegripet kooperativa 
bolag, i synnerhet genom att anta lämplig lagstiftning om offentliga upphandlingar, statligt 
stöd och finansiell reglering.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta den finansiella strukturen i kooperativ 
med i beräkningen i samband med kapitalkravslagstiftning och räkenskaps- och 
redovisningsstandarder. Parlamentet påpekar att alla kooperativ, och kooperativa banker i 
synnerhet, påverkas av lagstiftning som gäller inlösen av andelar i kooperativ och deras 
odelbara tillgångar.

17. Europaparlamentet välkomnar att inremarknadsakten erkänner behovet av att främja den 
sociala ekonomin, och uppmanar kommissionen att lansera den hett eftertraktade 
initiativet för socialt entreprenörskap som baseras på kooperativa principer1.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett ramverk för den sociala 
ekonomin som inbegriper både medlemsstaterna och berörda aktörer, i syfte att uppmuntra 
utbyten av bästa praxis och få till stånd en gradvis förbättring av relevanta regler och 
metoder, särskilt på områdena beskattning, lån, administrativa kostnader, 
konsultverksamhet och företagsstöd.

19. Europaparlamentet uppmanar till åtgärder för företagsstöd, särskilt konsultverksamhet 
inom bolagen och utbildning av anställda, och tillgång till finansiering för kooperativ, 
speciellt för anställdas eller kunders förvärv, eftersom detta är ett undervärderat verktyg 
för att rädda bolag i kristider och för överlåtelse av familjeföretag.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

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


