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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приноса на кооперациите за превъзмогване на кризата
(2012/2321(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-
специално член 54 от него,

– като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно социалната 
икономика1,

– като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2012 г. относно устава на 
Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и 
служителите2,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към 
Комисията относно информирането и консултирането на работници, 
прогнозирането и управлението на преструктурирането3,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно 
устава на Европейското кооперативно дружество (SСE)4,

– като взе предвид Препоръка 94/1069/ЕО на Комисията от 7 декември 1994 г. 
относно прехвърлянето на собствеността на малките и средните предприятия5,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно прехвърлянето на 
собствеността на малките и средните предприятия6,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно насърчаването на 
кооперативните дружества в Европа (COM(2004)0018),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно инициативата за социалното 
предприемачество (COM (2011)0682),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно кооперациите и преструктурирането7,

– като взе предвид Препоръка 193 на МОТ относно насърчаването на кооперациите, 
която беше одобрена от правителствата на всички 27 настоящи държави членки, 
Резолюцията на Общото събрание на ООН от 2001 г. относно „Кооперациите в 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2009)0062
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0071.
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0005.
4 ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 1
5 ОВ L 385, 31.12.1994 г., стр. 14
6 ОВ С 93, 28.3.1998 г., стр. 2
7 CCMI/093.
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човешкото развитие“ и факта, че ООН обяви 2012 г. за Международна година на 
кооперациите,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2013),

Въведение
1. отбелязва, че в ЕС има около 160 000 кооперативни предприятия, които са 

собственост на 123 млн. членове и осигуряват работни места за 5,4 млн. души, 
включително около 50 000 кооперативни предприятия в сферата на промишлеността 
и услугите, осигуряващи работни места за 1,4 млн. души, както и че кооперациите 
допринасят средно за около 5 % от БВП на държавите членки; отбелязва, че през 
последните няколко години са били учредени няколко стотин кооперативни 
предприятия в сферата на промишлеността и услугите в резултат на 
преструктурирането на предприятия, които са в период на криза или без 
правоприемници, като по този начин са се съхранили и доразвили местните 
икономически дейности и работни места; отбелязва, че кооперативните групи в 
сферата на промишлеността и услугите са изиграли основна роля за развитието на 
някои от регионите с най-силно развита промишленост в ЕС; отбелязва, че някои 
кооперации в сферата на промишлеността и услугите, специализирани в 
интеграцията на пазара на труда, осигуряват работни места на над 30 000 души с 
увреждания и лица в неравностойно положение; отбелязва, че поради тези причини 
кооперациите изпълняват много важна роля в ЕС по отношение на икономиката, 
социалните дейности и заетостта; 

2. посочва, че кооперациите са доказали, че в период на криза са дори по-устойчиви от 
много традиционни предприятия и отбелязва, че съществуват солидни 
доказателства относно тяхната издръжливост, особено по отношение на 
кооперативните банки и кооперациите в сферата на промишлеността и услугите 
(кооперации от работници, социални кооперации и кооперации, сформирани от 
МСП);

3. изразява становище, че по-голямата издръжливост на кооперациите се дължи до 
голяма степен на кооперативния модел на управление, основан на съсобственост и 
демократичен контрол от страна на участващите в тях заинтересовани страни, както 
и на характерния за тях метод на натрупване на капитал; счита, че този модел 
спомага за гарантиране на дългосрочен подход на кооперациите и им осигурява 
трайно участие в местната икономика, като им предоставя дял в местното устойчиво 
развитие и гарантира, че няма да се стигне до прехвърляне на дейността им, дори и 
тя да се развие в международен план;

4. освен това отбелязва, че кооперациите си сътрудничат от дълго време насам, като 
това им дава възможност да се възползват от икономии от мащаба, да обменят опит 
и най-добри практики, както и да прехвърлят човешки и финансови ресурси, където 
е необходимо; изразява становище, че присъщата за кооперациите гъвкавост им 
позволява да се издържат, дори и в най-тежките периоди;
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Регулаторна рамка
5. споделя становището, че характерната за кооперациите способност за устойчивост 

следва да се засили, като им се обърне необходимото внимание във всички 
политики на ЕС, насочени към насърчаване на интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и в съответните водещи инициативи на стратегията 
„Европа 2020“; счита, че следва да бъдат предприети необходимите мерки, за да се 
гарантират равнопоставени условия на конкуренция между кооперациите и други 
типове предприятия, като същевременно се запазят целите на кооперациите и 
методите им на работа;

6. призовава Комисията да засили дейността на службите, отговарящи за 
кооперациите, като създаде дирекция, съсредоточена върху кооперациите и други 
организации в сферата на социалната икономика (като например 
взаимоспомагателните дружества) в рамките на ГД „Предприятия и 
промишленост“, както и отдел, занимаващ се единствено с преструктурирането под 
формата на кооперации на предприятия в сферата на промишлеността и услугите, 
които са в период на криза или без правоприемник;

7. призовава държавите членки, съгласно Препоръка 193/2002 на МОТ, да 
преразгледат законодателството си, което се прилага за кооперациите, с оглед на 
приемането на всеобхватна политика в подкрепа на кооперативния бизнес модел и 
за създаване на регулаторна среда, благоприятна за признаването и развитието на 
кооперациите във всички области и сектори; подчертава, че това следва да включва 
въвеждането на подходящи финансови инструменти и признаването на ролята на 
кооперациите в националния социален диалог;

Прехвърляне на стопанска дейност и преструктуриране
8. счита, че прехвърлянето на стопанска дейност на служителите чрез създаването на 

кооперация често е най-добрият начин да се гарантира, че дадено предприятие ще 
продължи дейността си; подчертава, че този вид прехвърляне следва да е 
подкрепено от специален бюджетен ред на ЕС, който също включва финансови 
инструменти; настоятелно призовава с участието на ЕИБ и заинтересовани страни 
от кооперативното движение да се създаде европейски механизъм, предназначен да 
гарантира развитието на кооперациите и по-специално прехвърлянето на стопански 
дейности под формата на кооперации;

9. отбелязва, че много често проблемът, който се среща при прехвърлянето на 
стопански дейности на служители не се дължи единствено на продължителността на 
конкретните процедури, но също, дори в по-голяма степен,  на липса на познания 
относно тази бизнес практика сред съответните специалисти (например адвокати и 
счетоводители) и в рамките на правната система; подчертава, че обучението и 
повишаването на осведомеността биха допринесли много за насърчаване на тази 
практика; освен това счита, че по-доброто познаване на кооперациите следва също 
да се насърчава сред профсъюзите и органите, които предоставят информация 
относно създаването или прехвърлянето на стопански дейности;

10. призовава държавите членки да разработят рамка за насърчаване на прехвърлянето 
на стопански дейности на служители, включително финансови механизми, 
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предназначени да помагат на служителите да инвестират в предприятия, които са в 
период на криза или без правоприемник, както и преференциални права за 
служителите, с цел да се създадат най-добрите условия за предложение за 
поглъщане за предприятие, което е пред закриване;

11. счита също, че държавите членки следва да приемат политики, които да насърчат 
служителите да участват в капитала и резултатите на техните предприятия, чрез 
конкретни данъчни механизми в други форми на промишлени предприятия и 
предприятия в сферата на услугите и с необходимата правна защита и съответен 
процент на участие в управлението, надзора, вземането на решения и отговорността 
на предприятието;

12. подчертава, че превръщането на предприятията, които са в криза, в икономически 
устойчиви кооперации изисква точно и ранно диагностициране; призовава органите 
на всички равнища да сътрудничат на системата на кооперациите в извършването на 
това ранно диагностициране и оценка на осъществимостта на превръщането на 
предприятията в кооперации;

13. предлага Комисията да направи изчерпателен и сравнителен опис на националните 
законодателства, които благоприятстват преструктурирането под формата на 
кооперации, а именно придобиването на предприятия, правния режим при фалити, 
финансовите механизми, институциите за подкрепа на предприятията и създаването 
на хоризонтални предприемачески обединения на кооперации;

Достъп до финансиране и подкрепа на предприятията
14. припомня, че за кооперативните предприятия в сферата на промишлеността и 

услугите, и по-специално за МСП, не е лесно да получат достъп до рисков капитал и 
кредит на капиталовите пазари; отбелязва също, че кооперациите обикновено не са 
в състояние да получат големи количества капитал от своите членове;

15. посочва, че в някои държави членки външни страни могат да предоставят рисков 
капитал в кооперациите с ограничено право на глас или без право на глас с цел 
зачитане на собствеността на членовете и структурата на контрол и че това е 
позволило на кооперациите да подобрят диалога си с други финансови институции; 
изразява одобрението си за подобни политики и насърчава всички държави членки 
да улеснят достъпа на кооперациите до кредити;

16. счита, че Комисията и ЕИБ/ЕИФ следва да гарантират, че кооперациите имат 
достъп до финансовите механизми на равнище ЕС — включително плана за 
действие за финансиране на МСП, предложен в Акта за единния пазар — и че 
следва да положат конкретни усилия, заедно с кооперативния банков сектор, за да 
гарантират, че това ще се случи;

17. счита, че програмите и фондовете, създадени съгласно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г. следва да е важен инструмент в подкрепа на 
кооперациите; счита, че при изготвянето на оперативните програми следва да се 
постави акцент на предоставянето на подкрепа за устойчиво развитие на 
предприятията и отговорното преструктуриране, включително мерки като 
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прехвърляне на стопански дейности на служители, социални кооперации, местно 
развитие и социални иновации, използване на глобални безвъзмездни средства и 
други финансови инструменти.

18. счита също, че държавите членки следва да предприемат действия за улесняване на 
достъпа на кооперациите до редица услуги в подкрепа на предприятията, тъй като 
това ще им помогне допълнително да допринесат за устойчив растеж;

19. освен това счита, че мрежи на сътрудничество между МСП като тези, които вече 
съществуват в ЕС под формата на кооперации (занаятчийски кооперации, 
кооперации на МСП, кооперации за дейност и заетост и т.н.), следва да се 
насърчават, тъй като подобни мрежи значително засилват устойчивостта на 
микропредприятията и малките предприятия чрез общ маркетинг, покупки или 
други услуги и подпомагат микропредприятията и малките предприятия като 
източник на иновации;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и на правителствата на държавите членки.


