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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

osuuskuntien panoksesta kriisin voittamisessa
(2012/2321(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 54 artiklan,

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman osuus- ja 
yhteisötaloudesta1,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman eurooppaosuuskunnan 
sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta2,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä 
rakennemuutoksen ennakoimisesta ja hallinnoinnista3,

– ottaa huomioon eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22. heinäkuuta 2003 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/20034,

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 1994 annetun komission suosituksen 94/1069/EY pienten ja 
keskisuurten yritysten luovutuksesta5,

– ottaa huomioon komission suosituksen pienten ja keskisuurten yritysten luovutuksesta6,

– ottaa huomioon komission tiedonannon osuuskuntien edistämisestä Euroopassa 
(COM(2004)0018),

– ottaa huomioon komission tiedonannon sosiaalisen yrittäjyyden aloitteesta 
(COM(2011)0682),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta "Osuuskunnat ja 
rakennemuutos"7,

– ottaa huomioon kaikkien 27 jäsenvaltion hallitusten hyväksymän ILO:n suosituksen 
nro 193 osuustoiminnan edistämisestä, YK:n yleiskokouksen vuonna 2001 antaman 
päätöslauselman "Cooperatives in Human Development" sekä sen, että YK julisti vuoden 
2012 osuustoiminnan teemavuodeksi,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0062.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0071.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0005.
4 EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1.
5 EYVL L 385, 31.12.1994, s. 14.
6 EYVL C 93, 28.3.1998, s. 2.
7 Asiakokonaisuus CCMI/093.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan;

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013);

Johdanto
1. toteaa, että EU:ssa on noin 160 000 osuustoiminnallista yritystä ja että ne ovat 

123 miljoonan jäsenen omistamia ja tarjoavat työtä 5,4 miljoonalle ihmiselle; toteaa, että 
tähän lukuun sisältyy noin 50 000 teollisuuden ja palvelujen alalla toimivaa 
osuustoiminnallista yritystä, jotka työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä, ja että 
osuustoiminnallisten yritysten keskimääräinen osuus jäsenvaltioiden BKT:stä on noin 
5 prosenttia; toteaa, että teollisuuden ja palvelujen alalle on viime vuosina perustettu 
useita satoja osuustoiminnallisia yrityksiä; toteaa, että tämä on ollut seurausta kriisiin 
ajautuneiden tai sellaisten yritysten, joiden toiminnalle ei ole ollut jatkajaa, 
uudelleenorganisoinnista, ja että siten on pidetty yllä ja kehitetty paikallista 
elinkeinotoimintaa ja säilytetty työpaikkoja; toteaa, että teollisuuden ja palvelualan 
osuustoiminnallisilla ryhmillä on ollut ratkaiseva merkitys alueelliselle kehitykselle 
joillakin EU:n teollistuneimmilla alueilla; toteaa, että jotkut työvoiman työmarkkinoille 
integrointiin erikoistuneet teollisuuden ja palvelualan osuuskunnat tarjoavat työpaikan yli 
30 000 vammaiselle ja vähäosaiselle; toteaa, että osuuskunnilla on siksi hyvin tärkeä 
merkitys EU:ssa taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja työllisyyden kannalta;

2. ottaa huomioon, että osuuskunnat ovat kriisiaikoina osoittautuneet jopa kestävämmiksi 
kuin monet perinteiset yritykset, ja toteaa, että tästä kestävyydestä on olemassa 
merkittäviä todisteita erityisesti kun on kyse osuustoiminnallisista pankeista sekä 
teollisuuden ja palvelualan osuuskunnista (työntekijöiden osuuskunnat, sosiaaliset 
osuuskunnat ja pk-yritysten muodostamat osuuskunnat);

3. katsoo, että tämä suurempi kestävyys johtuu suurelta osin osuuskunnallisesta 
hallinnointimallista, joka perustuu yhteisomistajuuteen ja jäsensidosryhmien 
harjoittamaan demokraattiseen valvontaan, sekä osuuskunnille tyypillisestä 
pääomanmuodostusmenetelmästä; katsoo, että tämän menettelyn avulla voidaan 
varmistaa, että osuuskunnat suunnittelevat toimintansa pitkäjänteisesti ja ankkuroituvat 
paikalliseen talouselämään, jossa ne voivat antaa oman panoksensa paikalliseen kestävään 
kehitykseen; toteaa, että samalla varmistetaan, että ne eivät siirrä toimintaansa muualle 
siinäkään tapauksessa, että niistä tulee kansainvälisiä osuuskuntia;

4. toteaa myös, että osuuskunnilla on pitkät keskinäisen yhteistyön perinteet ja että tämän 
ansiosta ne voivat hyötyä mittakaavaeduista ja jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä 
tarvittaessa siirtää inhimillisiä ja taloudellisia voimavaroja; katsoo, että tämä osuuskuntien 
luontainen joustavuus mahdollistaa niiden säilymisen vaikeimpinakin aikoina;

Sääntelykehys
5. katsoo, että tätä sisäänrakennettua kestävyyttä olisi vahvistettava kiinnittämällä 

asianmukaista huomiota osuuskuntiin kaikissa EU:n politiikoissa, joilla pyritään 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun, sekä asiaa koskevissa Eurooppa 2020 
-strategian lippulaiva-aloitteissa; katsoo, että olisi toteuttava tarvittavia toimia 
osuuskuntien ja muiden yritysten yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamiseksi, säilyttäen 
samalla osuuskuntien tavoitteet ja työskentelymenetelmät;
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6. kehottaa komissiota vahvistamaan osuuskunnista vastaavia yksikköjään luomalla 
yritystoiminnan pääosastoon osaston, joka keskittyy osuuskuntiin ja muihin osuus- ja 
yhteisötalouden organisaatioihin (kuten keskinäisiin yhtiöihin) ja joka hoitaa ainoastaan 
sellaisten teollisuus- ja palveluyritysten uudelleenorganisointia osuuskunniksi, jotka ovat 
joutuneet kriisiin tai joiden toiminnalle ei ole jatkajaa;

7. kehottaa jäsenvaltioita ILO:n suositusta nro 193/2002 noudattaen tarkistamaan 
osuuskuntiin sovellettavaa lainsäädäntöään, jotta voidaan hyväksyä laaja-alaisia toimia 
osuuskuntatoiminnan tukemiseksi ja luoda sääntelykehys, jolla edistetään tunnustamista ja 
kehittämistä kaikilla aloilla; korostaa, että näihin toimiin olisi sisällyttävä asianmukaisten 
rahoitusvälineiden käyttöönotto ja osuuskuntien roolin tunnustaminen kansallisessa 
yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa;

Yritysluovutukset ja uudelleenorganisointi
8. katsoo, että yrityksen luovuttaminen työntekijöille luomalla osuuskunta on usein paras 

tapa turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus; korostaa, että tämänkaltaisia yritysluovutuksia 
olisi tuettava erityisestä EU:n talousarvion budjettikohdasta, johon sisältyy myös 
rahoitusvälineitä; kehottaa pikaisesti luomaan Euroopan investointipankin ja 
osuustoimintaliikkeeseen kuuluvien sidosryhmien kanssa eurooppalaisen mekanismin, 
jolla edistetään osuuskuntien kehittämistä ja erityisesti yritysten muuntamista 
osuuskunniksi;

9. toteaa, että luovutettaessa yritys työntekijöille ongelmana ei useinkaan ole vain 
asianomaisten menettelyjen kesto vaan pikemminkin tätä liiketoimintamallia koskevan 
tiedon puute asianomaisten ammattilaisten (esimerkiksi lakimiehet ja tilintarkastajat) 
keskuudessa ja oikeusjärjestelmässä; korostaa, että koulutuksella ja tiedotuksella voitaisiin 
suuresti edistää tätä käytäntöä; katsoo lisäksi, että osuuskuntia koskevaa tietämystä olisi 
lisättävä myös ammattiliitoissa ja elimissä, joiden tehtävänä on tiedottaa yrityksen 
perustamisesta tai luovuttamisesta;

10. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan sääntelykehyksen, jolla kannustetaan yrityksen 
luovuttamiseen työntekijöille, sekä luomaan rahoitusvälineitä, joilla autetaan työntekijöitä 
sijoittamaan yrityksiin, jotka ovat joutuneet kriisiin tai joiden toiminalle ei ole jatkajaa; 
kehottaa lisäksi antamaan työntekijöille etuoikeuksia, jotta luodaan parhaat mahdolliset 
edellytykset ostotarjoukselle, kun on kyse yrityksestä, jota uhkaa sulkeminen;

11. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä toimia, joilla kannustetaan 
työntekijöitä osallistumaan yrityksensä pääomaan ja sen tuottamaan voittoon, ja kehottaa 
laatimaan tähän tarkoitukseen veromekanismeja myös muuntyyppisiin teollisuuden ja 
palvelualan yrityksiin sekä huolehtimaan tarvittavasta oikeudellisesta suojelusta ja 
asianmukaisesta osallistumisesta yrityksen hallinnointiin, valvontaan, päätöksentekoon ja 
vastuuseen;

12. korostaa, että kriisiin joutuneiden yritysten muuttaminen taloudellisesti kestäviksi 
osuuskunniksi edellyttää tarkkaa ja varhain suoritettua diagnoosia; kehottaa kaikkien 
tasojen viranomaisia tekemään yhteistyötä osuuskuntajärjestelmän kanssa tällaisten 
varhaisten diagnoosien tekemisessä ja arvioitaessa, voidaanko yrityksestä tehdä 
osuuskunta;
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13. ehdottaa, että komissio tekee tyhjentävän ja vertailevan tutkimuksen sellaisista 
kansallisista säädöksistä, jotka edistävät yritysten muuttamista osuuskunniksi, erityisesti 
kun on kyse yritysostoista, konkurssilainsäädännöstä, rahoitusmekanismeista, yrityksiä 
tukevista elimistä ja osuustoiminnallisten yritysten horisontaalisesta yhdistämisestä;

Rahoituksen saanti ja yritysten tukeminen
14. muistuttaa, että teollisuuden ja palvelualan osuustoiminnallisten yritysten ja erityisesti 

pk-yritysten ei ole helppo saada riskipääomaa ja luottoa pääomamarkkinoilta; toteaa 
myös, että osuuskuntien ei yleensä ole mahdollista saada suuria määriä pääomaa 
jäseniltään;

15. huomauttaa, että joissakin jäsenvaltioissa ulkopuoliset tahot voivat antaa riskipääomaa 
osuuskunnille, ja ne saavat tällöin vain rajallisen äänioikeuden tai eivät saa äänioikeutta 
lainkaan, jotta osuuskunnan jäsenomistajuus ja valvontarakenne säilytetään, ja että tämän 
ansiosta osuuskunnat ovat voineet parantaa vuoropuheluaan muiden rahoituslaitosten 
kanssa; hyväksyy tällaiset toimet ja kannustaa jäsenvaltioita helpottamaan osuuskuntien 
luotonsaantia;

16. katsoo, että komission ja EIP:n/EIR:n olisi varmistettava, että osuuskunnilla on pääsy 
EU-tason rahoitusmekanismeihin, sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa ehdotettu 
pk-yritysten rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma mukaan luettuna, ja että niiden olisi 
yhdessä osuustoiminnallisen pankkisektorin kanssa toteutettava erityistoimia sen 
varmistamiseksi, että tämä tavoite saavutetaan;

17. katsoo, että monivuotisessa rahoituskehyksessä (2014–2020) vahvistettujen ohjelmien ja 
määrärahojen olisi oltava tärkeitä välineitä osuuskuntien tukemiseen; toteaa, että 
toimintaohjelmia laadittaessa olisi keskityttävä kestävän yrityskehityksen ja vastuullisten 
rakennemuutosten tukemiseen, mukaan luettuina sellaiset toimet kuten yritysten 
luovutukset työntekijöille, sosiaaliset osuuskunnat, paikallinen kehitys ja sosiaalinen 
innovointi käyttämällä yleisiä tukia ja muita rahoitusvälineitä;

18. katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia, joiden avulla osuuskuntien on 
helpompi saada kaikenlaisia yritysten tukipalveluja, koska se auttaa niitä edelleen 
edistämään kestävää kasvua;

19. katsoo lisäksi, että olisi kannustettava luomaan pk-yritysten välisiä yhteistyöverkostoja, 
joita jo on olemassa EU:ssa osuuskuntina (taideteollisuusalan osuuskunnat, pk-yritysten 
osuuskunnat, toiminta- ja työllisyysosuuskunnat jne.), koska tällaiset verkostot lisäävät 
huomattavasti mikro- ja pienyritysten kestävyyttä yhteisen markkinoinnin sekä yhteisten 
ostojen ja muiden palvelujen avulla ja auttavat mikro- ja pienyrityksiä toimimaan 
innovaation lähteinä;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.


