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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl kooperatyvų indėlio įveikiant krizę

(2012/2321(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl socialinės ekonomikos1,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 13 d. rezoliuciją dėl Europos kooperatinės 
bendrovės statuto ir darbuotojų dalyvavimo2, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 15 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl 
darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, restruktūrizacijos numatymo ir 
valdymo3

– atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1435/2003 dėl 
Europos kooperatinės bendrovės statuto4,

– atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 7 d. Komisijos rekomendaciją 94/1069/EB dėl mažų ir 
vidutinių įmonių perkėlimo5,

– atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 7 d. Komisijos komunikatą dėl mažų ir vidutinių 
įmonių perėmimo6,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Europos kooperatinių bendrovių skatinimo 
(COM(2004) 0018),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl socialinio verslo iniciatyvos 
(COM(2011) 0682),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 
kooperatyvų ir restruktūrizavimo7,

– atsižvelgdamas į TDO rekomendaciją Nr. 193 dėl kooperatyvų skatinimo, patvirtintą visų 
27 dabartinių valstybių narių parlamentų, į JT Generalinės Asamblėjos 2001 m. rezoliuciją 
„Kooperatyvai ir žmogiškasis vystymasis“ ir į tai, jog Jungtinės Tautos 2012-uosius metus 
paskelbė Tarptautiniais kooperatyvų metais,

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0062.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0071.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0005.
4 OL L 207, 2003 8 18, p. 1.
5 OL L 385, 1994 12 31, p. 14.
6 OL C 93, 1998 3 28, p. 2.
7 CCMI/093.
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A7-
0000/2013),

Įvadas
1. pažymi, kad ES yra apie 160 000 kooperatinių įmonių, kurias valdo 123 mln. narių, ir 

kuriose sukurta darbo vietų 5,4 mln. žmonių, tarp jų 50 000 kooperatinių įmonių yra 
pramonės ir paslaugų sektoriuose, kuriuose dirba 1,4 mln. asmenų, ir kad kooperatinės 
įmonės sukuria maždaug 5 proc. valstybių narių BVP; pažymi, kad per pastaruosius 
kelerius metus restruktūrizuojant krizės paveiktą ar paveldėtojų neturintį verslą pramonės 
ir paslaugų sektoriuose buvo įkurta keli šimtai kooperatinių įmonių, taip išsaugant darbo 
vietas ir išlaikant vietos ekonominę veiklą; pažymi, kad pramonės ir paslaugų sektorių 
kooperatyvai darė didžiulį poveikį regionų vystymuisi kai kuriuose labiausiai 
industrializuotuose ES regionuose; atkreipia dėmesį į tai, kad pramonės ir paslaugų 
sektorių kooperatyvai, užsiimantys integracija į darbo rinką, suteikė darbo 30 000 
neįgaliųjų ar nepalankioje padėtyje esančių asmenų; todėl pabrėžia, kad kooperatyvai ES 
atlieka labai svarbų vaidmenį ekonominiu, socialiniu bei užimtumo atžvilgiu / požiūriu; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad kooperatyvai įrodė esantys žymiai atsparesni ekonominės krizės 
laikotarpiu nei dauguma tradicinių įmonių ir pažymi, kad esama svarių šio atsparumo 
įrodymų, ypač susijusių su kooperatiniais bankais ir pramonės ir paslaugų sektorių 
kooperatyvais (darbuotojų kooperatyvai, socialiniai kooperatyvai ir MVĮ įsteigti 
kooperatyvai);

3. išreiškia nuomonę, kad atsparumas iš esmės padidėjo dėl kooperatyvinio valdymo 
modelio, kuris remiasi bendrąja nuosavybe ir demokratine jų narių ir suinteresuotųjų šalių 
kontrole, ir dėl jiems būdingo kapitalo kaupimo metodo; mano, jog šis modelis padeda 
užtikrinti, kad kooperatyvai laikytųsi ilgalaikio požiūrio, ir įtvirtina juos vietinėje 
ekonomikoje, leidžiant jiems prisidėti prie tvarios vietos plėtros ir užtikrinti, kad jie 
neperkels gamybos, net jei ir pateks į tarptautinę rinką;

4. pažymi, kad kooperatyvai turi ilgalaikę bendradarbiavimo tarpusavyje tradiciją ir kad tai 
leidžia jiems pasinaudoti masto ekonomijos privalumais, pasidalinti patirtimi ir gerąja 
praktika, taip pat perkelti žmogiškuosius ir finansinius išteklius ten, kur jų reikia; teigia, 
kad šis kooperatyvams būdingas lankstumas leidžia jiems išsilaikyti netgi pačiais 
sunkiausiais laikais;

Reglamentavimo sistema
5. laikosi nuomonės, kad šis kooperatyvams būdingas atsparumo pajėgumas turėtų būti 

stiprinamas jiems skiriant tinkamą dėmesį visų sričių ES politikoje, skirtoje skatinti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą, taip pat ir atitinkamose strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinėse iniciatyvose; mano, kad turi būti imtasi būtinų priemonių siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas kooperatyvams ir kitų formų įmonėms, tuo pačiu / kartu išsaugant 
kooperatyvų tikslus ir darbo metodus;

6. ragina Komisiją sustiprinti savo Įmonių generalinio direktorato tarnybas, atsakingas už 
kooperatyvus, sukurti direktoratą, skiriantį ypatingą dėmesį kooperatyvams ir kitoms 
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socialinės ekonomikos organizacijoms (pavyzdžiui, savidraudos bendrovėms), kuriame 
būtų skyrius, dirbantis išskirtinai tik su krizės paveiktų ar paveldėtojų neturinčių pramonės 
ir paslaugų sektoriaus įmonių restruktūrizavimu;

7. ragina valstybes nares laikytis TDO rekomendacijos Nr. 193/2002, peržiūrėti 
kooperatyvams taikomus nacionalinės teisės aktus siekiant patvirtinti išsamią politiką, 
remiančią kooperatyvų verslo modelį ir sudarančią palankią reguliavimo aplinką 
kooperatyvų pripažinimui ir vystymui visose srityse ir sektoriuose; pabrėžia, kad turėtų 
būti nustatytos tinkamos finansinės priemonės ir pripažintas kooperatyvų vaidmuo 
nacionaliniame socialiniame dialoge;

Verslo perdavimas ir restruktūrizavimas
8. mano, kad verslo perdavimas darbuotojams įkuriant kooperatyvą yra geriausias būdas 

užtikrinti verslo tęstinumą; pabrėžia, kad tokio pobūdžio perdavimai turėtų būti remiami 
specialia ES biudžeto eilute, kuri taip pat apimtų finansines priemones; ragina skubiai 
sukurti, dalyvaujant EIB ir kooperatyvų judėjimo suinteresuotosioms šalims, Europos 
mechanizmą, skatinantį kooperatyvų vystymąsi ir ypač verslo perdavimą kooperatyvams; 

9. pažymi, kad labai dažnai verslo perdavimo darbuotojams atvejais patiriama sunkumų ne 
tik dėl atitinkamų procedūrų trukmės, bet ir dėl dar svarbesnės problemos – žinių apie šio 
verslo modelį trūkumo tarp atitinkamų profesionalų (pvz. teisininkų ar buhalterių) ir 
teisinėje sistemoje; pabrėžia, kad mokymai ir informuotumo didinimas galėtų gerokai 
pasitarnauti šios praktikos skatinimui; be to, mano, kad geresnės žinios apie kooperatyvus 
taip pat turėtų būti platinamos tarp profesinių sąjungų ir organizacijų, užsiimančių verslo 
kūrimu ar perdavimu;

10. ragina valstybes nares sukurti verslo perdavimo darbuotojams skatinančią sistemą, 
įskaitant finansinius mechanizmus, skirtus padėti darbuotojams investuoti į krizės 
paveiktas ar paveldėtojų neturinčias įmones, taip pat numatyti pirmumo teises 
darbuotojams taip siekiant sukurti geriausias bankrutuojančių įmonių perėmimo sąlygas;

11. taip pat mano, kad valstybės narės turėtų vykdyti politiką, skatinančią darbuotojus 
dalyvauti valdant jų įmonės kapitalą ir aptariant įmonės rezultatus, taip pat per tam tikras 
fiskalines priemones kitokios formos pramonės ir paslaugų sektorių įmonėse, ir būtų 
tinkamai teisiškai apsaugoti atitinkamai pagal dalyvavimo santykį valdyme, priežiūroje, 
sprendimų priėmimo procese ir atsakomybės laipsnį įmonėje;

12. pabrėžia, kad įmonių pertvarkymas krizės metu į ekonomiškai tvarius kooperatyvus 
reikalauja tikslaus ir ankstyvo įvertinimo; ragina visų lygių valdžios institucijas 
bendradarbiauti su kooperatyvais ir palengvinti ankstyvą įvertinimą, veiklos tinkamumą 
įmonių pertvarkymui į kooperatyvus; 

13. siūlo Komisijai atlikti išsamų ir palyginamąjį nacionalinių teisės aktų, kuriais sudaromos 
palankios sąlygos restruktūrizacijai į kooperatyvus, ypač dėl įmonių nuosavybės 
perėmimo, bankroto teisinio režimo, finansinių mechanizmų, verslo paramos įstaigų ir 
įmonių horizontalių susijungimų siekiant suformuoti kooperatyvus, aprašą;

Finansavimo gavimas ir parama verslui
14. primena, kad pramonės ir paslaugų sektoriaus kooperatinėms įmonėms, ir ypač MVĮ, nėra 
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lengva gauti prieigą prie rizikos kapitalo ir kreditų kapitalo rinkoje; pažymi, jog paprastai 
kooperatyvai negali gauti didelio kapitalo iš savo narių;

15. atkreipia dėmesį į tai, jog kai kuriose valstybėse narėse rizikos kapitalą gali teikti 
trečiosios šalys su ribota balsavimo teise arba visai be jos, taip siekiant atsižvelgti į narių 
nuosavybės teises ir įmonės kontrolės struktūrą, ir jog tai leidžia kooperatyvams pagerinti 
jų dialogą su kitomis finansų institucijomis; pritaria tokios politikos sukūrimui ir skatina 
valstybes nares palengvinti kooperatyvams kreditų gavimą / sudaryti kooperatyvams 
palankesnes sąlygas gauti kreditą;

16. mano, kad Komisija ir EIB (EIF) turėtų užtikrinti, kad kooperatinės įmonės turėtų 
galimybę pasinaudoti ES lygmens finansiniais mechanizmais, įskaitant Bendrosios rinkos 
akte siūlomą MVĮ finansavimo veiksmų planą, ir kartu su kooperatinių bankų sektoriumi 
turėtų ypač pasistengti tai užtikrinti nustatydama ir konkrečias priemones; 

17. mano, kad programos ir lėšos, numatytos 2014–2020 m. Daugiametėje finansinėje 
programoje, turėtų būti svarbios priemonės kooperatyvų paramai; tvirtina, kad rengiamose 
veiklos programose turėtų būti nustatomos temos, kuriomis dėmesys sutelktas į paramos 
tvarių įmonių plėtrai ir atsakingam restruktūrizavimui teikimą, ir jos turėtų apimti tokias 
priemones kaip verslo perdavimas darbuotojams, socialiniai kooperatyvai, vietos plėtra ir 
socialinės inovacijos naudojant visuotines dotacijas ir kitas finansines priemones;

18. taip pat yra įsitikinęs, kad valstybės narės turėtų imtis priemonių, kad palengvintų 
kooperatyvų prieigą prie įvairaus pobūdžio verslo paramos paslaugų, ir tai joms turėtų 
padėti ateityje prisidėti prie tvaraus augimo;

19. taip pat mano, kad mažų ir vidutinių įmonių bendradarbiavimo tinklai, kokie jau veikia ES 
kaip kooperatyvai (amatininkų kooperatyvai, MVĮ kooperatyvai, užimtumo ir užimtumo 
kooperatyvai ir kt.), turėtų būti skatinami, nes tokie tinklai itin sustiprina labai mažų ir 
mažų įmonių tvarumą pasitelkiant bendrą rinkodarą, pirkimus ar kitas paslaugas, ir padeda 
joms būti inovacijų šaltiniu;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms.


