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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par kooperatīvu ieguldījumu krīzes pārvarēšanā
(2012/2321(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 54. pantu,

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 19. februāra rezolūciju par sociālo ekonomiku1,

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 13. februāra rezolūciju par Eiropas Kooperatīvās 
sabiedrības statūtu papildināšanu attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu2, 

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 15. janvāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par 
darbinieku informēšanu un uzklausīšanu un pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību3,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulu (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas 
Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem4,

– ņemot vērā Komisijas 1994. gada 7. decembra Ieteikumu 94/1069/EK par mazo un vidējo 
uzņēmumu nodošanu5,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par mazo un vidējo uzņēmumu nodošanu6,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par kooperatīvo sabiedrību darbības sekmēšanu Eiropā 
(COM(2004)0018),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu 
(COM(2011)0682),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par tematu 
„Kooperatīvi un pārstrukturēšana”7,

– ņemot vērā ILO Ieteikumu Nr. 193 par kooperatīvu sekmēšanu, ko ir apstiprinājušas visu 
27 pašreizējo dalībvalstu valdības, ANO Ģenerālās asamblejas 2001. gada rezolūciju 
„Kooperatīvi cilvēces attīstībā” un to, ka ANO ir pasludinājusi 2012. gadu par 
Starptautisko kooperatīvu gadu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0062.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0071.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0005.
4 OV L 207, 18.8.2003., 1. lpp.
5 OV L 385, 31.12.1994., 14. lpp.
6 OV C 93, 28.3.1998., 2. lpp.
7 CCMI/093.
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(A7�0000/2013),

Ievads
1. norāda, ka ES ir aptuveni 160 000 kooperatīvo uzņēmumu, kas pieder 123 miljoniem 

biedru un nodrošina darbavietas 5,4 miljoniem cilvēku, tostarp 50 000 kooperatīvo 
uzņēmumu rūpniecības un pakalpojumu nozarē, kas nodrošina darbavietas 1,4 miljoniem 
cilvēku, un ka kooperatīvi nodrošina vidēji 5 % no dalībvalsts IKP; norāda, ka dažu 
pēdējo gadu laikā, pārstrukturējot krīzes skartus uzņēmumus vai uzņēmumus, kuriem nav 
pēcteču, ir tikuši nodibināti vairāki simti industriālo un pakalpojumu kooperatīvo 
uzņēmumu, tādējādi saglabājot un atkārtoti attīstot vietējās saimnieciskās darbības un 
darbavietas; norāda, ka industriālās un pakalpojumu kooperatīvās grupas ir būtiski 
ietekmējušas dažu visindustrializētāko ES reģionu attīstību; norāda, ka daži industriālie un 
pakalpojumu kooperatīvi, kas ir specializējušies integrācijā darba tirgū, nodrošina 
darbavietas vairāk nekā 30 000 personām ar invaliditāti un nelabvēlīgā stāvoklī 
nonākušām personām; norāda, ka tādējādi kooperatīviem ir ļoti liela nozīme ES 
ekonomikā, sociālajā un nodarbinātības jomā; 

2. norāda, ka kooperatīvi krīzes laikā izrādījušies pat elastīgāki par daudziem tradicionāliem 
uzņēmumiem un ka ir ievērojami pierādījumi par šo elastību, jo īpaši attiecībā uz 
kooperatīvajām bankām un industriālajiem un pakalpojumu kooperatīviem (strādnieku 
kooperatīviem, sociālajiem kooperatīviem un MVU kooperatīviem);

3. izsaka viedokli, ka šā lielākā elastīguma nodrošināšanā liela nozīme ir kooperatīvajam
vadīšanas modelim, kura pamatā ir kopīpašums un demokrātiska kontrole, ko veic to 
biedri ieinteresētās personas, kā arī kooperatīviem raksturīgajai kapitāla uzkrāšanas 
metodei; uzskata, ka šis modelis palīdz nodrošināt to, ka kooperatīvi izmanto ilgtermiņa 
pieeju, un nostiprina tos vietējā ekonomikā, iesaistot kooperatīvus vietējā ilgtspējīgā 
attīstībā un novēršot to pārcelšanos citur, pat ja tie internacionalizētos;

4. norāda arī, ka kooperatīviem ir senas tradīcijas savstarpēji sadarboties un ka tādējādi tie 
gūst apjomradītus ietaupījumus un spēj dalīties pieredzē un labākajā praksē, kā arī 
nepieciešamības gadījumā nodot cilvēku un finanšu resursus; apgalvo, ka šis 
kooperatīviem raksturīgais elastīgums ļauj tiem pārciest pat visgrūtākos laikus;

Reglamentējošie noteikumi
5. uzskata, ka šī kooperatīviem piemītošā spēja būt elastīgiem būtu jāstiprina, pievēršot 

pienācīgu uzmanību kooperatīviem visās ES politikas jomās, kas paredzētas gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšanai, kā arī atbilstošajās stratēģijas 
„Eiropa 2020” pamatiniciatīvās; uzskata, ka jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus kooperatīviem un citiem uzņēmumu 
veidiem, vienlaikus saglabājot kooperatīvu mērķus un darba metodes;

6. aicina Komisiju atbalstīt tās par kooperatīviem atbildīgos dienestus, Uzņēmējdarbības un 
rūpniecības ĢD ietvaros izveidojot direktorātu, kura uzmanība būtu vērsta uz 
kooperatīviem un citām sociālās ekonomikas organizācijām (piemēram, savstarpējām 
sabiedrībām) un kura vienas daļas darbība būtu vērsta tikai uz tādu industriālu un 
pakalpojumu uzņēmumu pārstrukturēšanu kooperatīvos, kurus skārusi krīze vai kuriem 
nav pēcteču;
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7. mudina dalībvalstis, ievērojot ILO Ieteikumu Nr. 193/2002, pārskatīt to tiesību aktus 
attiecībā uz kooperatīviem, lai pieņemtu visaptverošu politiku kooperatīvā 
uzņēmējdarbības modeļa atbalstam un lai radītu tādu normatīvo vidi, kas ir labvēlīga 
kooperatīvu atzīšanai un attīstībai visās jomās un nozarēs; uzsver, ka tajā būtu jāietver 
piemērotu finanšu instrumentu ieviešana un kooperatīvu nozīmes atzīšana valsts sociālajā 
dialogā;

Uzņēmumu nodošana un pārstrukturēšana
8. uzskata, ka uzņēmuma nodošana darba ņēmējiem, izveidojot kooperatīvu, bieži vien ir 

labākais veids, kā nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību; uzsver, ka šāda 
nodošana būtu jāatbalsta ar īpašu ES budžeta pozīciju, kurā ietverti arī finanšu 
instrumenti; aicina, iesaistot EIB un kooperatīvās kustības ieinteresētās personas, 
nekavējoties izveidot Eiropas mehānismu ar mērķi veicināt kooperatīvu attīstību un jo 
īpaši uzņēmumu nodošanu kooperatīvu veidā; 

9. norāda, ka uzņēmumu nodošanā darba ņēmējiem ļoti bieži nākas saskarties ne tikai ar 
saistīto procedūru ilguma problēmu, bet arī (kas ir pat vēl svarīgāk) ar zināšanu trūkumu 
par šo uzņēmējdarbības scenāriju saistīto profesionāļu (piemēram, juristu un grāmatvežu) 
vidū un tiesību sistēmā; uzsver, ka šīs prakses veicināšanā lielu ieguldījumu sniegtu 
mācības un izpratnes veidošana; turklāt uzskata, ka būtu jāveicina labākas zināšanas par 
kooperatīviem arodbiedrībās un struktūrās, kuru uzdevums ir sniegt informāciju par 
uzņēmumu veidošanu vai nodošanu;

10. mudina dalībvalstis izveidot struktūru uzņēmumu nodošanas darba ņēmējiem 
veicināšanai, ietverot finanšu mehānismus, kuru mērķis ir palīdzēt darba ņēmējiem veikt 
ieguldījumus tādos uzņēmumos, kurus skārusi krīze vai kuriem nav pēcteču, kā arī 
priekšrocības tiesības darba ņēmējiem, lai radītu vislabākos apstākļus tāda uzņēmuma 
pārpirkšanas piedāvājumam, kuram draud slēgšana;

11. arī uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāpieņem politika, kas mudinātu darba ņēmējus 
piedalīties to uzņēmumu kapitāla un rezultātu veidošanā (izmantojot konkrētus fiskālus 
mehānismus — arī citos industriālo un pakalpojumu uzņēmumu veidos), nodrošinot 
nepieciešamo tiesisko aizsardzību un darba ņēmējiem atbilstīgi proporcionāli piedaloties 
uzņēmuma vadīšanā, uzraudzībā, lēmumu pieņemšanā un atbildībā;

12. uzsver, ka krīzes skartu uzņēmumu pārveidošanai ekonomiski ilgtspējīgos kooperatīvos 
nepieciešama precīza un agrīna diagnoze; aicina visu līmeņu varas iestādes sadarboties ar 
kooperatīvu sistēmu, nosakot šādas agrīnas diagnozes un izvērtējot uzņēmumu pārveides 
par kooperatīviem iespējamību; 

13. ierosina Komisijai izsmeļoši aprakstīt un salīdzināt valsts tiesību aktus, kas veicina 
uzņēmumu pārstrukturēšanu par kooperatīviem, jo īpaši uzņēmumu pārņemšanu, tiesisko 
sistēmu bankrotu jomā, finanšu mehānismus, uzņēmējdarbības atbalsta iestādes un 
kooperatīvo uzņēmumu horizontālo apvienību veidošanu;

Piekļuve uzņēmējdarbības finansējumam un atbalstam
14. atgādina, ka kooperatīvajiem uzņēmumiem rūpniecības un pakalpojumu jomā, jo īpaši 

MVU, nav viegli piekļūt riska kapitālam un kredītam kapitāla tirgos; arī norāda, ka 
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kooperatīvi parasti nevar iegūt lielu kapitāla apjomu no to biedriem;

15. norāda, ka dažās dalībvalstīs personas, kas nav kooperatīva biedri, var nodrošināt riska 
kapitālu kooperatīviem ar ierobežotām balsstiesībām vai bez tām, lai ievērotu biedru 
īpašumtiesības un kontroles struktūru, un ka tas ir ļāvis kooperatīviem uzlabot dialogu ar 
citām finanšu iestādēm; pauž atbalstu šādai politikai un mudina visas dalībvalstis atvieglot 
kooperatīvu piekļuvi kredītiem;

16. uzskata, ka Komisijai un EIB/EIF būtu jānodrošina kooperatīvu piekļuve ES līmeņa 
finanšu mehānismiem, tostarp Vienotā tirgus aktā ieteiktajam MVU finansēšanas rīcības 
plānam, un ka tiem kopā ar kooperatīvo banku nozari būtu jāvelta īpašas pūles, lai tas 
notiktu; 

17. uzskata, ka programmām un fondiem, kas tiek izveidoti saskaņā ar daudzgadu finanšu 
shēmu (2014.–2020. gads), būtu jābūt svarīgiem kooperatīvu atbalsta instrumentiem; 
apgalvo, ka, izstrādājot darbības programmas, būtu jāpievērš uzmanība atbalsta sniegšanai 
ilgtspējīgai uzņēmumu attīstībai un atbildīgai pārstrukturēšanai, ietverot tādus pasākumus 
kā uzņēmumu nodošana darba ņēmējiem, sociālie kooperatīvi, vietējā attīstība un sociālā 
inovācija, izmantojot vispārējās dotācijas un citus finanšu instrumentus;

18. arī uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, lai atvieglotu kooperatīvu piekļuvi 
visam uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu klāstam, jo tas palīdzēs uzņēmumiem 
turpmāk veicināt ilgtspējīgu izaugsmi;

19. turklāt uzskata, ka būtu jāveicina tādi MVU savstarpējās sadarbības tīkli kā tie, kas pašreiz 
ES ir kooperatīvu veidā (amatnieku kooperatīvi, MVU kooperatīvi, amatu un 
nodarbinātības kooperatīvi utt.), jo šādi tīkli ar dalītu tirgošanos, pirkumiem vai citiem 
pakalpojumiem ievērojami pastiprina mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu ilgtspējību un 
palīdz mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem būt par inovāciju avotu;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām.


