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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης
2012/2321(INI)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως 
το άρθρο 54,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική 
οικονομία1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με το καταστατικό 
της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας αναφορικά με τον ρόλο των εργαζομένων2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την 
πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων 3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας (SCE)4,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 94/1069/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 1994 
περί της μεταβίβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής περί της μεταβίβασης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ)6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την προώθηση των 
συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη (COM(2004)0018),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα  (COM(2011)0682),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
με θέμα «Συνεταιρισμοί και αναδιάρθρωση»7,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΔΟΕ 193 για την προώθηση των συνεταιρισμών, που 
εγκρίθηκε από τις κυβερνήσεις και των 27 σημερινών κρατών μελών, έχοντας υπόψη το 
ψήφισμα του 2011 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τίτλο "Οι συνεταιρισμοί και η 
ανθρώπινη ανάπτυξη" και έχοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ όρισε το 2012 ως Διεθνές Έτος των 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0062.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0071.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0005.
4 ΕΕ L 207, 18.8.2003, σ. 1.
5 ΕΕ L 385, 31.12.1994, σ. 14.
6 ΕΕ C 93, 28.3.1998, σ. 2.
7 CCMI/093.
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Συνεταιρισμών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-
0000/2013),

Εισαγωγή
1. επισημαίνει ότι στην ΕΕ υπάρχουν κάπου 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις που 

ανήκουν σε 123 εκατομμύρια μέλη και παρέχουν 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας –
συμπεριλαμβανομένων κάπου 50.000 συνεταιριστικών επιχειρήσεων στη βιομηχανία και 
στις υπηρεσίες, που παρέχουν 1,4 εκατομμύριο θέσεις εργασίας – κι ότι οι συνεταιρισμοί 
συμβάλλουν κατά περίπου 5% κατά μέσον όρο στο ΑΕγχΠ των κρατών μελών· ότι τα 
λίγα τελευταία έτη δημιουργήθηκαν πολλές εκατοντάδες συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης 
επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν κρίση ή ήταν χωρίς διαδοχή, σώζοντας έτσι και 
αναζωογονώντας τοπικές οικονομικές δραστηριότητες και θέσεις εργασίας· ότι οι 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών επέδρασαν 
σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη ορισμένων από τις πιο βιομηχανικές περιοχές της 
ΕΕ· ότι ορισμένες συνεταιριστικές επιχειρήσεις των τομέων της βιομηχανίας και των 
υπηρεσιών, που ειδικεύονται στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, παρέχουν θέσεις 
εργασίας σε πάνω από 30.000 ατόμων με ειδικές ανάγκες ή σε μειονεκτική θέση· ότι κατά 
συνέπεια οι συνεταιρισμοί έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ΕΕ σε οικονομικό, 
κοινωνικό και απασχολησιακό επίπεδο·

2. επισημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί απέδειξαν ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικοί σε καιρούς 
κρίσης από ό,τι πολλές συμβατικές επιχειρήσεις κι ότι υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν αυτή την ανθεκτικότητα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις συνεταιριστικές τράπεζες 
και τους συνεταιρισμούς των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών (εργατικοί 
συνεταιρισμοί, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, και συνεταιρισμοί μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων)·

3. εκτιμά πως αυτή η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 
συνεταιριστικό μοντέλο διακυβέρνησης, που θεμελιώνεται στη συνιδιοκτησία και στο 
δημοκρατικό έλεγχο από τα μέλη-μετόχους, κι ότι επίσης οφείλεται στη χαρακτηριστική 
τους μέθοδο κεφαλαιοποίησης· εκτιμά ότι το μοντέλο αυτό βοηθά τους συνεταιρισμούς 
να έχουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική και τις ενσωματώνει στην τοπική οικονομία, 
προσφέροντάς τους μερίδιο στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη και αποθαρρύνοντας τη 
μετεγκατάστασή τους, ακόμη κι όταν αυτοί διεθνοποιούνται·

4. επισημαίνει επίσης ότι οι συνεταιρισμοί έχουν μια μακρά παράδοση συνεργασίας μεταξύ 
τους κι ότι τούτο τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας και να μοιράζονται 
εμπειρία και καλές πρακτικές, όπως επίσης και να μεταβιβάζουν ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους, όποτε τούτο είναι αναγκαίο· τονίζει ότι αυτή η εγγενής ευελιξία 
επιτρέπει στους συνεταιρισμούς να επιβιώνουν ακόμη και στους πιο δύσκολους καιρούς·

Κανονιστικό πλαίσιο
5. εκτιμά πως αυτή η εγγενής ανθεκτικότητα θα πρέπει να ενισχυθεί με το να δώσουν τη 
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σωστή προσοχή στους συνεταιρισμούς όλες οι πολιτικές της ΕΕ που αποβλέπουν σε 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, όπως και οι σχετικές 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής "ΕΕ 2020"· εκτιμά ότι θα πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίσουν δίκαιους "κανόνες παιχνιδιού" μεταξύ 
των συνεταιρισμών και των άλλων μορφών επιχειρηματικής οργάνωσης, διαφυλάσσοντας 
ταυτόχρονα τους σκοπούς και τις μεθόδους λειτουργίας των συνεταιρισμών·

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις υπηρεσίες της εκείνες που είναι αρμόδιες για τους 
συνεταιρισμούς, ιδρύοντας μια Διεύθυνση για τους συνεταιρισμούς και τις άλλες 
κοινωνικο-οικονομικές οργανώσεις (όπως τις αλληλασφαλιστικές) στο πλαίσιο της ΓΔ 
Επιχειρήσεων, με μια Μονάδα που θα ασχολείται μόνο με την συνεταιριστικοποίηση των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που είναι σε κρίση 
ή χωρίς διαδοχή·

7. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ILO), και να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους εκείνη που αφορά τους 
συνεταιρισμούς, ώστε να υιοθετήσουν μια συνολική πολιτική που θα στηρίζει το 
συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο και θα δημιουργεί ένα κανονιστικό πλαίσιο 
ευνοϊκό για την αναγνώριση και την ανάπτυξη των συνεταιρισμών σε όλους τους τομείς 
και κλάδους· τονίζει ότι στα ανωτέρω θα πρέπει να συμπεριληφθεί τη δημιουργία των 
κατάλληλων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών και την αναγνώριση του ρόλου των 
συνεταιρισμών στο εθνικό κοινωνικό διάλογο·

Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και αναδιάρθρωση
8. εκτιμά πως η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης στους υπαλλήλους της μέσω 

της σύστασης ενός συνεταιρισμού αποτελεί συχνά την καλύτερη λύση για να 
διασφαλιστεί η αδιάπτωτη συνέχειά της· μιας επιχείρησης· τονίζει ότι οι μεταβιβάσεις 
κυριότητας αυτού του είδους θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη από ειδικό κονδύλι του 
προϋπολογισμού της ΕΕ που να περιλαμβάνει και χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς· 
ζητεί να δημιουργηθεί επειγόντως, με τη συνεργασία της ΕΤΕπ και των ενδιαφερόμενων 
κύκλων του συνεταιριστικού κινήματος, ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός σχεδιασμένος να 
προαγάγει την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και ειδικότερα τη μεταβίβαση της 
κυριότητας επιχειρήσεων μέσα από τη συνεταιριστική μορφή·

9. επισημαίνει ότι πολύ συχνά το πρόβλημα στο οποίο προσκρούει η μεταβίβαση της 
κυριότητας μιας επιχείρησης στους υπαλλήλους της δεν είναι μόνο πρόβλημα μακρών 
διαδικασιών αλλά, ίσως και πιο σημαντικό, είναι και πρόβλημα έλλειψης γνώσεων στον 
τομέα του "επιχειρηματικού σεναρίου" μεταξύ των αρμοδίων επαγγελματιών (π.χ. 
δικηγόρων και λογιστών) και εντός του νομικού συστήματος· τονίζει ότι η επιμόρφωση 
και η ευαισθητοποίηση θα μπορούσαν να συμβάλουν τα μέγιστα στην προαγωγή αυτής 
της πρακτικής· εκτιμά ακόμη ότι θα πρέπει επίσης να προωθηθεί μια καλύτερη γνώση του 
θέματος των συνεταιρισμών μεταξύ των συνδικάτων και των φορέων που αναλαμβάνουν 
την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ίδρυση ή μεταβίβαση επιχειρήσεων·

10. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις μεταβιβάσεις 
επιχειρήσεων στους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών 
μηχανισμών σχεδιασμένων για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να επενδύσουν σε 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν κρίση ή είναι χωρίς διαδοχή, καθώς και να θεσπίσουν 
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προτιμησιακά δικαιώματα για τους υπαλλήλους, προκειμένου να δημιουργηθούν οι 
καλύτερες συνθήκες εν όψει της κατάθεσης μιας προσφοράς εξαγοράς για μια επιχείρηση 
που ετοιμάζεται να κλείσει·

11. εκτιμά επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές που να ενθαρρύνουν 
τους υπαλλήλους να συμμετέχουν στο κεφάλαιο και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεών 
τους, μέσω συγκεκριμένων φορολογικών μηχανισμών υπό άλλες μορφές επίσης και στις 
επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου και του κλάδου των υπηρεσιών, και με την 
αναγκαία νομική προστασία και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στη διοίκηση, στην 
εποπτεία, στη λήψη αποφάσεων και στην ευθύνη της επιχείρησης·

12. τονίζει ότι η μετατροπή μιας επιχείρησης που είναι σε κρίση σε έναν οικονομικώς 
βιώσιμο συνεταιρισμό απαιτεί επακριβή και έγκαιρη ανάλυση· καλεί τις αρχές όλων των 
επιπέδων να συνεργάζονται με το συνεταιριστικό σύστημα για τη διενέργεια τέτοιων 
έγκαιρων αναλύσεων και για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της μετατροπής μιας 
επιχείρησης σε συνεταιρισμό·

13. προτείνει να κάνει η Επιτροπή μια λεπτομερή απογραφή των εθνικών νόμων που ευνοούν 
την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων υπό μορφή συνεταιρισμού, και ιδίως τους νόμους που 
αφορούν την εξαγορά επιχειρήσεων, το νομικό καθεστώς της πτώχευσης, τους 
χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς, τους φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας, και 
την "οριζόντια" επιχειρηματική ομαδοποίηση συνεταιριστικών επιχειρήσεων·

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην επιχειρηματική στήριξη
14. υπενθυμίζει ότι δεν είναι εύκολο για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις του βιομηχανικού 

κλάδου και του κλάδου των υπηρεσιών , και ιδίως για τις μικρές και μεσαίες εξ αυτών, να 
βρουν επιχειρηματικά κεφάλαια και πιστώσεις στην κεφαλαιαγορά· επισημαίνει επίσης 
ότι οι συνεταιρισμοί δεν μπορούν συνήθως να αντλήσουν μεγάλες ποσότητες κεφαλαίων 
από τα μέλη τους·

15. επισημαίνει ότι σε μερικά κράτη μέλη οι εξωτερικοί συμβαλλόμενοι μπορούν να 
παράσχουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε έναν συνεταιρισμό αποκτώντας περιορισμένα ή 
και μηδενικά δικαιώματα ψήφου, προκειμένου να γίνονται σεβαστά τα ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα των μελών και οι δομές ελέγχου, κι ότι αυτή η δυνατότητα επέτρεψε σε 
συνεταιρισμούς να βελτιώσουν το διάλογο με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· 
επιδοκιμάζει αυτές τις πολιτικές και προτρέπει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των συνεταιρισμών στην πίστωση·

16. εκτιμά πως η Επιτροπή και η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι 
συνεταιρισμοί να έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς ευρωπαϊκού 
επιπέδου -συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Δράσης για τη χρηματοδότηση των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων που είχε προταθεί από την Πράξη για την Ενιαία Αγορά – και 
να κάνουν μια ιδιαίτερη προσπάθεια μαζί με τον τραπεζικό συνεταιριστικό τομέα ώστε 
τούτο να καταστεί όντως δυνατό·

17. εκτιμά πως τα προγράμματα και ταμεία που δημιουργούνται βάσει του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου (2014-2020) θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο ως 
μηχανισμοί στήριξης των συνεταιρισμών· υποστηρίζει ότι, κατά την κατάρτιση των 
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διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην παροχή 
στήριξης για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων και για μια υπεύθυνη αναδιάρθρωση, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης 
στους υπαλλήλους, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, η τοπική ανάπτυξη και η κοινωνική 
πρωτοβουλία, η χρήση συνολικών επιχορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών 
μηχανισμών·

18. εκτιμά επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των συνεταιρισμών σε ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών επιχειρηματικής 
στήριξης, διότι τούτο θα τους βοηθήσει να συμβάλλουν σε μια βιώσιμη οικονομική 
μεγέθυνση·

19. εκτιμά ακόμη ότι τα δίκτυα συνεργασίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως εκείνα 
που ήδη υπάρχουν στην ΕΕ υπό συνεταιριστική μορφή (βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί, 
συνεταιρισμοί μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνεταιρισμοί δημιουργίας δραστηριοτήτων 
και απασχόλησης κλπ), θα πρέπει να ενθαρρύνονται, δεδομένου ότι ενισχύουν σημαντικά 
τη βιωσιμότητα των μικροσκοπικών και μικρών επιχειρήσεων μέσα από το κοινό 
μάρκετινγκ, τις κοινές αγορές ή άλλες υπηρεσίες και βοηθούν τις εν λόγω επιχειρήσεις να 
είναι πηγή καινοτομιών·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.


