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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om andelsselskabers bidrag til løsning af krisen
(2012/2321(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 54,

– der henviser til sin beslutning af 19. februar 2009 om socialøkonomi1,

– der henviser til sin beslutning af 13. februar 2012 om statutten for det europæiske 
andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse2, 

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen om 
information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer3, 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det 
europæiske andelsselskab (SCE)4,

– der henviser til Kommissionens henstilling 94/1069/EF af 7. december 1994 vedrørende 
overdragelse af små og mellemstore virksomheder (SMV'er)5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om overdragelse af små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er)6,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om fremme af andelsselskaber i Europa 
(KOM(2004)0018),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om initiativ for socialt iværksætteri 
(KOM(2011)0682),

– der henviser til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 
kooperativer og omstruktureringer7,

– der henviser til ILO's henstilling nr. 193 om fremme af kooperativer, som blev godkendt 
af regeringerne i alle 27 nuværende medlemsstater, til FN's Generalforsamlings 
resolution af 2001 "Cooperatives in Human Development" og til det faktum, at FN 
erklærede 2012 for det internationale år for kooperativer,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0062.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0071.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0005.
4 EFT L 207 af 18.8.2003, s. 1.
5 EFT L 385 af 31.12.1994, s. 14.
6 EUT C 93 af 28.3.1998, s. 2.
7 CCMI/093.
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– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-
0000/2013),

Indledning
1. bemærker, at der i EU er omkring 160 000 kooperative virksomheder, der ejes af 123 

millioner medlemmer og giver job til 5,4 millioner mennesker - herunder omkring 50 000 
kooperative virksomheder i industrien og servicesektoren, der giver job til 1,4 millioner 
mennesker - og at kooperativer bidrager med ca. 5 % i gennemsnit til medlemsstaternes 
BNP; bemærker, at der i de sidste par år er etableret flere hundrede kooperative 
virksomheder i industrien og servicesektoren som følge af omstruktureringen af 
virksomheder i krise eller uden efterfølgere, hvorved der spares og genudvikles lokale 
økonomiske aktiviteter og arbejdspladser; bemærker, at kooperative grupper i industrien 
og servicesektoren har haft en afgørende betydning for den regionale udvikling i nogle af 
de mest industrialiserede regioner i EU; bemærker, at nogle kooperativer i industrien og 
servicesektoren med speciale i integration på arbejdsmarkedet sikrer beskæftigelse for 
mere end 30 000 handicappede og dårligt stillede personer; bemærker, at kooperativer 
derfor spiller en meget vigtig rolle i EU i økonomisk, social og beskæftigelsesmæssig 
henseende; 

2. påpeger, at kooperativer har vist sig at være endnu mere modstandsdygtige i krisetider 
end mange konventionelle virksomheder, og bemærker, at der er mange beviser for denne 
modstandskraft, især i forbindelse med andelsbanker og kooperativer i industrien og 
servicesektoren (arbejdstagerkooperativer, sociale kooperativer og kooperativer dannet af 
små og mellemstore virksomheder);

3. mener, at denne større modstandskraft i vid udstrækning kan tilskrives den kooperative 
ledelsesmodel, som er baseret på fælles ejerskab og demokratisk kontrol af deres 
medlemmer/interessenter, og at det også skyldes deres karakteristiske metode til 
kapitalakkumulation; mener, at denne model er med til at sikre, at andelsselskaber 
anlægger en langsigtet strategi, og forankrer dem i den lokale økonomi, hvilket giver dem 
en andel i lokal bæredygtig udvikling og sikrer, at de ikke flytter deres aktiviteter uden 
for lokalområdet, selv når de bliver internationale;

4. bemærker også, at andelsselskaber har en lang tradition for indbyrdes samarbejde, og at 
det giver dem mulighed for at udnytte stordriftsfordele og dele erfaringer og bedste 
praksis samt at overføre menneskelige og finansielle ressourcer, hvor det er nødvendigt; 
nedlægger påstand om, at denne iboende fleksibilitet giver andelsselskaber mulighed for 
at klare sig selv, selv i de sværeste tider;

Lovgivningsramme
5. mener, at denne iboende evne til modstandsdygtighed bør styrkes gennem tilstrækkeligt 

fokus på andelsselskaber i alle EU-politikker, der skal bidrage til intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samt i de relevante flagskibsinitiativer i Europa 2020-strategien; 
mener, at der bør tages de nødvendige skridt for at sikre lige konkurrencevilkår mellem 
andelsselskaber og andre former for virksomheder, og samtidig bevare kooperativernes 
mål og arbejdsmetoder;

6. opfordrer Kommissionen til at styrke sine tjenester med ansvar for andelsselskaber ved at 
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oprette et direktorat med fokus på kooperativer og andre erhvervsdrivende foreninger 
(såsom gensidige selskaber) i Generaldirektoratet for Erhvervspolitik, med en enhed, som 
udelukkende beskæftiger sig med omstrukturering af industri- og servicevirksomheder i 
krise eller uden en efterfølger til kooperativer;

7. opfordrer medlemsstaterne til i overensstemmelse med ILO's henstilling nr. 193/2002 at 
revidere deres lovgivning for andelsselskaber med henblik på vedtagelse af en samlet 
politik til støtte for den kooperative forretningsmodel og skabe et lovgivningsmiljø, der er 
gunstigt for anerkendelse og udvikling af kooperativer på alle områder og i alle sektorer; 
understreger, at dette bør omfatte indførelse af passende finansielle instrumenter og 
anerkendelse af andelsselskabernes rolle i den nationale sociale dialog;

Virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer
8. mener, at overdragelsen af en virksomhed til de ansatte gennem oprettelse af et 

andelsselskab ofte er den bedste måde at sikre en virksomheds kontinuitet; understreger, 
at denne form for overdragelse bør understøttes af en særlig post på EU's budget, der også 
omfatter finansielle instrumenter; opfordrer indtrængende til oprettelse, med deltagelse af 
EIB og interessenter fra andelsbevægelsen, af en europæisk mekanisme til fremme af 
udviklingen af kooperativer og navnlig virksomhedsoverdragelser under den kooperative 
model; 

9. bemærker, at meget ofte er problemet med virksomhedsoverdragelser til de ansatte ikke 
kun et spørgsmål om varigheden af de relevante procedurer, men også, og endnu 
vigtigere, mangel på viden om denne virksomhedsmodel blandt de relevante fagfolk 
(f.eks. advokater og revisorer) og inden for det juridiske system; understreger, at 
uddannelse og bevidstgørelse i høj grad vil bidrage til at fremme denne praksis; mener 
desuden, at bedre viden om kooperativer også bør fremmes blandt fagforeninger og 
organer, som skal give oplysninger om stiftelse eller overdragelse af virksomheder;

10. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle en ramme med henblik på at tilskynde 
virksomhedsoverdragelser til medarbejdere, herunder finansielle mekanismer, der skal 
hjælpe medarbejderne med at investere i virksomheder i krise eller uden en efterfølger, 
samt fortegningsret for de ansatte for at skabe de bedste betingelser for et overtagelsesbud 
på en virksomhed, der står over for lukning;

11. mener også, at medlemsstaterne bør vedtage politikker, der tilskynder medarbejderne til 
at deltage i deres virksomheders kapital og resultater, også gennem konkrete 
finanspolitiske mekanismer i andre former for industri- og servicevirksomheder, og med 
den nødvendige retlige beskyttelse og tilsvarende deltagelsesgrad i virksomhedens 
ledelse, overvågning, beslutningstagning og ansvar;

12. understreger, at omstrukturering af virksomheder i krise til økonomisk bæredygtige 
kooperativer kræver en præcis og tidlig diagnose; opfordrer myndighederne på alle 
niveauer til at samarbejde med det kooperative system om at stille sådanne tidlige 
diagnoser og vurdere gennemførligheden af at omstrukturere disse virksomheder til 
kooperativer; 

13. foreslår, at Kommissionen udarbejder en omfattende oversigt over og sammenligning af 
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de nationale lovgivninger, der skal tilskynde til omstrukturering til andelsselskaber, 
herunder virksomhedsoverdragelser, gældende ret vedrørende konkurser, finansielle 
mekanismer, institutioner, der yder støtte til iværksætteraktiviteter og skabelse af 
horisontale fusioner af iværksættere i andelsselskaber;

Adgang til finansiering og erhvervsstøtte
14. minder om, at det ikke er let for kooperative virksomheder i industrien og 

servicesektoren, og især SMV'er, at få adgang til risikovillig kapital og kredit på 
kapitalmarkederne; bemærker også, at andelsselskaber normalt ikke er i stand til at 
indhente store mængder af kapital fra deres medlemmer;

15. påpeger, at i nogle medlemsstater kan eksterne parter stille risikovillig kapital i 
andelsselskaber med begrænset eller ingen stemmeret for at overholde medlemsejerskabet 
og kontrolstrukturen, og at dette har gjort det muligt for kooperativer at forbedre deres 
dialog med andre finansielle institutioner; udtrykker sin godkendelse af sådanne 
politikker og opfordrer alle medlemsstaterne til at lette andelsforetagendernes adgang til 
kredit;

16. mener, at Kommissionen og EIB/EIF bør sikre, at andelsselskaber har adgang til 
finansielle mekanismer på EU-niveau – herunder finansieringshandlingsplanen for 
SMV'er som foreslået i akten for det indre marked – og at de bør gøre en særlig indsats 
sammen med andelsbanksektoren for sikre, at dette sker; 

17. mener, at de programmer og fonde, der er oprettet i henhold til den flerårige finansielle 
ramme (2014-2020), bør være vigtige instrumenter til støtte af kooperativer; nedlægger 
påstand om, at der ved fastlæggelsen af operationelle programmer bør fokuseres på at yde 
støtte til bæredygtig virksomhedsudvikling og ansvarlig omstrukturering, der omfatter 
foranstaltninger som virksomhedsoverdragelser til medarbejdere, sociale kooperativer, 
lokal udvikling og social innovation ved brug af globaltilskud og andre finansielle 
instrumenter;

18. mener også, at medlemsstaterne bør tage skridt til at gøre det lettere for andelsselskaber at 
få adgang til hele spektret af erhvervsstøttetjenester, da dette vil hjælpe dem yderligere 
med at bidrage til en bæredygtig vækst;

19. mener endvidere, at samarbejdsnetværk SMV'er imellem som dem, der allerede findes i 
EU under den kooperative form (håndværkerkooperativer, SMV-kooperativer, aktivitets-
og beskæftigelseskooperativer osv.) bør fremmes, da sådanne netværk styrker 
bæredygtigheden af mikrovirksomheder og små virksomheder betragteligt gennem fælles 
markedsføring, indkøb eller andre tjenester og hjælper mikrovirksomheder og små 
virksomheder med at være en kilde til innovation;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer.


