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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szövetkezetek válságkezelésre irányuló hozzájárulásáról
(2012/2321(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), és különösen annak 
54. cikkére,

– tekintettel a szociális gazdaságról szóló, 2009. február 19-i állásfoglalására1,

– tekintettel a munkavállalói részvétel tekintetében az európai szövetkezet statútumáról 
szóló, 2012. február 13-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról, a 
szerkezetátalakítás előrejelzéséről és kezeléséről szóló, a Bizottságnak szóló ajánlásokat 
tartalmazó 2013. január 15-i állásfoglalására3,

– tekintettel az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 
1435/2003/EK tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a kis- és középvállalkozások átadásáról szóló, 1994. december 7-i 94/1069/EK 
bizottsági ajánlásra5,

– tekintettel a kis- és középvállalkozások átadásáról szóló bizottsági közleményre6,

– tekintettel az európai szövetkezetek támogatásáról szóló bizottsági közleményre 
(COM(2004)0018),

– tekintettel a „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért” című bizottsági közleményre 
(COM(2011)0682),

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság „A szövetkezetek és a szerkezetátalakítás” 
című véleményére7,

– tekintettel a mind a 27 jelenlegi tagállam kormánya által jóváhagyott, a szövetkezetek 
támogatásáról szóló 193. ILO-ajánlásra, az ENSZ Közgyűlés „Szövetkezetek és az emberi 
fejlődés” című 2011. évi határozatára, valamint arra, hogy az ENSZ a 2012. évet a 
szövetkezetek nemzetközi évévé nyilvánította,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0062.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0071.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0005.
4 HL L 207., 2003.8.18., 1. o.
5 HL L 385., 1994.12.31., 14. o.
6 HL C 93., 1998.3.28., 2. o.
7 CCMI/093.
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– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

Bevezetés
1. megjegyzi, hogy az EU-ban közel 160 000 szövetkezeti vállalkozás található 123 millió 

tag tulajdonában és ezek 5,4 millió ember számára nyújtanak munkát – ideértve az 1,4 
millió személy számára munkahelyet biztosító 50 000 ipar- és szolgáltató szövetkezeti 
vállalkozást –, valamint hogy a szövetkezetek átlagosan 5%-kal járulnak hozzá az egyes 
tagállamok GDP-jéhez; megjegyzi, hogy az elmúlt néhány év során több száz ipar- és 
szolgáltató szövetkezeti vállalkozás jött létre a válságban lévő vagy jogutód nélküli üzleti 
vállalkozások szerkezetátalakításának eredményeképpen, így helyi gazdasági 
tevékenységeket és munkahelyeket óvtak meg és fejlesztettek újra; megjegyzi, hogy az 
ipar- és szolgáltató szövetkezeti csoportok az EU néhány legiparosodottabb régiójában 
kulcsfontosságú hatással bírtak a regionális fejlődésre; megjegyzi, hogy néhány, 
munkaerő-piaci integrációra specializálódott ipar- és szolgáltató szövetkezet több mint 
30 000 fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyt foglalkoztat; megjegyzi, hogy a 
szövetkezetek ezért gazdasági, szociális és foglalkoztatási szempontból kiemelkedően 
fontos szerepet játszanak az EU-ban; 

2. rámutat, hogy a szövetkezetek válságos időkben sokkal ellenállóbbnak bizonyultak, mint 
sok hagyományos vállalkozás és megjegyzi, hogy ezen ellenálló képességre jelentős 
bizonyíték áll rendelkezésre, különösen a szövetkezeti bankok, valamint az ipar- és 
szolgáltató szövetkezetek (dolgozói szövetkezetek, szociális szövetkezetek és a kkv-k által 
létrehozott szövetkezetek) tekintetében;

3. azon a véleményen van, hogy ez a fokozott ellenálló képesség nagyrészt az irányítás 
szövetkezeti modelljének köszönhető, amely a tagok közös tulajdonán és demokratikus 
irányításán alapul, illetve, hogy mindez a jellegzetes tőkefelhalmozási módszerüknek is 
köszönhető; úgy véli, hogy ez a modell segít azt biztosítani, hogy a szövetkezetek hosszú 
távú megközelítést tegyenek magukévá, a helyi gazdaságban tartja őket, mivel érdekeltté 
teszi őket a helyi fenntartható fejlődésben és biztosítja, hogy ne helyezzék át 
tevékenységüket, még akkor sem, amikor kilépnek a nemzetközi piacra;

4. megjegyzi továbbá, hogy a szövetkezetek régre visszanyúló hagyománnyal rendelkeznek 
az egymás közötti együttműködés terén, illetve, hogy ez lehetővé teszi számukra a 
méretgazdaságosság előnyeinek kihasználását és a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok 
megosztását, valamint – adott esetben – az emberi és pénzügyi erőforrások 
átcsoportosítását; úgy ítéli meg, hogy ez a jellegükből adódó rugalmasság teszi lehetővé a 
szövetkezetek számára, hogy még a nehézségekkel fokozottan teli időszakokban is 
fenntartsák magukat;

Szabályozási keretrendszer
5. azon a véleményen van, hogy ezt a belső ellenálló képességi kapacitást erősíteni kell 

azáltal, hogy megfelelő figyelmet szentelünk a szövetkezeteknek minden olyan uniós 
politikában, amely az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés javulását célozza, 
illetve az Európa 2020 stratégia vonatkozó kiemelt kezdeményezéseiben; úgy véli, hogy 
meg kell tenni a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a szövetkezetek és egyéb 
vállalkozási formák számára egyenlő feltételeket biztosítsanak, a szövetkezetek céljainak 
és munkamódszereinek megőrzése mellett;
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6. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a szövetkezetekért felelős szolgálatait azáltal, hogy 
a szövetkezetekre és egyéb társadalmi-gazdasági szervezetekre (pl. kölcsönös biztosítók) 
összpontosító igazgatóságot hoz létre a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságon 
belül, amely magában foglal egy, kizárólag a válságban lévő, vagy jogutód nélküli ipari és 
szolgáltatási vállalkozások szövetkezetté való átalakításával foglalkozó csoportot;

7. sürgeti a tagállamokat, hogy – a 193/2002. ILO-ajánlás betartása mellett – vizsgálják felül 
a szövetkezetekre vonatkozó jogszabályaikat, a szövetkezeti üzleti modellt támogató 
átfogó politika elfogadása és a szövetkezetek elismerése és fejlődése számára minden 
területen és ágazatban kedvező szabályozási környezet kialakítása céljából; hangsúlyozza, 
hogy ennek magában kell foglalnia a megfelelő pénzügyi eszközöket és a szövetkezetek 
szerepének elismerését a nemzeti szociális párbeszédben;

Üzleti vállalkozások átruházása és szerkezetátalakítás
8. úgy ítéli meg, hogy az üzleti vállalkozásoknak a foglalkoztatottakra való átruházása 

szövetkezet létrehozása révén gyakran a vállalkozás fennmaradásának legjobb módja; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen átruházást olyan meghatározott uniós költségvetési tételből 
kell támogatni, amely pénzügyi eszközöket is tartalmaz; sürgősen felszólít egy olyan 
európai mechanizmus – az Európai Beruházási Bank és a szövetkezeti mozgalom érdekelt 
feleinek részvételével való – létrehozására, amelynek célja a szövetkezetek fejlesztésének, 
valamint különösen az üzleti vállalkozások szövetkezeti formában való átruházásának 
elősegítése; 

9. megjegyzi, hogy az üzleti vállalkozások foglalkoztatottak számára való átruházása során 
fellépő problémák igen gyakran nem csak a vonatkozó eljárás hosszadalmasságából 
fakadnak, hanem sokkal inkább abból, hogy ezt az üzleti forgatókönyvet nem ismerik az 
érintett (pl. a jogi és számviteli) szakemberek és a jogi rendszerek; hangsúlyozza, hogy a 
szakképzés és a tájékoztatás nagymértékben hozzájárulna e gyakorlat megismertetéséhez; 
továbbá úgy véli, hogy ugyancsak elő kell segíteni a szövetkezetekre vonatkozó 
pontosabb ismeretek terjesztését a szakszervezetekben és az üzleti vállalkozások 
létrehozására vagy átruházására vonatkozó tájékoztatással megbízott szervekben;

10. sürgeti a tagállamokat, hogy alakítsák ki az üzleti vállalkozások munkavállalók számára 
való átruházásának kereteit, ideértve a munkavállalók által a válságban lévő vagy jogutód 
nélküli vállalkozásokba való beruházást elősegítő pénzügyi mechanizmusokat, valamint a 
munkavállalók preferenciális jogait, annak érdekében, hogy megvalósuljanak a megszűnés 
előtt álló vállalkozások vételi ajánlatához szükséges legjobb feltételek;

11. úgy véli továbbá, hogy a tagállamoknak olyan politikákat kell elfogadniuk, amelyek 
elősegítik a munkavállalók részvállalását a vállalkozások alaptőkéjében, eredményeiben, 
és konkrét költségvetési mechanizmusok révén egyéb ipari és szolgáltatási vállalkozási 
formákban is, illetve biztosítják a szükséges jogi védelmet és a vállalkozás irányításában, 
felügyeletében, döntéshozatalában és felelősségvállalásában való arányos részvételt;

12. hangsúlyozza, hogy a válságban lévő vállalkozások gazdaságilag fenntartható 
szövetkezettekké való átalakításához pontos és korai diagnózisra van szükség; felhívja a 
hatóságokat, hogy minden szinten működjenek együtt a szövetkezeti rendszerrel az 
említett korai diagnózis felállításában és a vállalkozások szövetkezetekké való 
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átalakításának megvalósíthatósági értékelésében; 

13. javasolja, hogy a Bizottság készítsen kimerítő jellegű összehasonlítást a szövetkezeti 
formában történő átszervezésnek kedvező nemzeti törvényekről, különösen a vállalatok 
visszavásárlása, a csődre vonatkozó jogi rendszer, a pénzügyi mechanizmusok, a 
vállalkozástámogató intézmények és a szövetkezeti vállalkozások horizontális vállalkozási 
átcsoportosítása tekintetében;

Pénzügyi forrásokhoz és üzleti támogatáshoz való hozzáférés
14. emlékeztet arra, hogy az ipar- és szolgáltató szövetkezeti vállalkozások – különösen a 

kkv-k – számára nem könnyű a tőkepiacon kockázati tőkéhez és kölcsönhöz jutni; 
megjegyzi továbbá, hogy a szövetkezetek rendes esetben nem tudnak nagy mennyiségű 
tőkéhez jutni a tagjaiktól; 

15. rámutat, hogy néhány tagállamban a külső felek – korlátozott szavazati jog ellenében vagy 
anélkül – nyújthatnak kockázati tőkét a szövetkezetnek a tagtulajdon és az irányítási 
rendszer tiszteletben tartása érdekében, illetve, hogy mindennek köszönhetően a 
szövetkezetek és az egyéb pénzügyi intézmények közötti párbeszéd is javult; jóváhagyja 
az ilyen politikákat és ösztönzi a tagállamokat, hogy segítsék elő a szövetkezetek 
kölcsönhöz jutását;

16. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak és az Európai Beruházási Banknak, illetve az Európai 
Beruházási Alapnak biztosítaniuk kell a szövetkezetek számára az uniós szintű pénzügyi 
mechanizmusokhoz való hozzáférést – ideértve az egységes piaci intézkedéscsomagban 
javasolt kkv-finanszírozási cselekvési tervet –, illetve, hogy a szövetkezeti banki ágazattal 
közösen külön erőfeszítést kel tenniük ennek megvalósítására; 

17. úgy ítéli meg, hogy a 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keretben létrehozott 
programokat és alapokat a szövetkezetek támogatásának fontos eszközeivé kell tenni; úgy 
véli, hogy az operatív programok létrehozásakor a fenntartható üzletfejlesztéshez és a 
felelősségteljes szerkezetátalakításhoz nyújtott támogatásra kell összpontosítani, és az 
üzleti vállalkozások munkavállalói tulajdonba adására, a szociális szövetkezetek 
létrehozására, a helyi fejlesztésre és a társadalmi innovációra vonatkozó intézkedéseket is 
tartalmazniuk kellene, globális támogatások és egyéb pénzügyi eszközök felhasználásával;

18. úgy véli továbbá, hogy a tagállamoknak lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a 
szövetkezetek könnyebben juthassanak hozzá az üzleti támogatási szolgáltatások teljes 
köréhez, mivel ez segíti őket a fenntartható fejlődéshez való jobb hozzájárulásban;

19. úgy ítéli meg továbbá, hogy a kkv-k közötti olyan együttműködési hálózatokat, amelyek 
szövetkezeti formában már léteznek az EU-ban (kisipari szövetkezetek, kisvállalkozások 
szövetkezetei, gazdasági aktivitási és foglalkoztatási szövetkezetek, stb.), ösztönözni kell, 
mivel az ilyen hálózatok jelentősen megerősítik a mikro- és kisvállalkozások 
fenntarthatóságát a közös piaci értékesítés, beszerzés vagy egyéb szolgáltatások révén és
segítik, hogy innovációs forrássá váljanak;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak.


