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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bijdrage van coöperaties aan de bestrijding van de crisis
(2012/2321(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met name 
artikel 54,

– gezien zijn resolutie van 19 februari 2009 over de sociale economie1,

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2012 over het statuut voor een Europese coöperatieve 
vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers2, 

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2013 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van 
herstructurering3,

– gezien Verordening (EG) nr. 1435/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het 
statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)4,

– gezien Aanbeveling 94/1069/EG van de Commissie van 7 december 1994 inzake de 
overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen5,

– gezien de mededeling van de Commissie over de overdracht van kleine en middelgrote 
ondernemingen6,

– gezien de mededeling van de Commissie over de bevordering van coöperatieve 
vennootschappen in Europa (COM(2004)0018),

– gezien de mededeling van de Commissie over het initiatief voor sociaal ondernemerschap 
(COM(2011)0682),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake coöperaties en 
herstructurering7,

– gezien IAO-aanbeveling 193 over de bevordering van de coöperatieve verenigingen, die 
door de regeringen van alle 27 huidige lidstaten is goedgekeurd, gezien de resolutie van 
2001 van de Algemene Vergadering van de VN over coöperaties in menselijke 
ontwikkeling en gezien het feit dat de Verenigde Naties 2012 hebben uitgeroepen tot het 
Internationaal Jaar van de coöperaties,

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0062.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0071.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0005.
4 PB L 207 van 18.8.2003, blz. 1.
5 PB L 385 van 31.12.94, blz. 14.
6 PB C 93 van 28.3.1998, blz. 2.
7 CCMI/093.
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– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2013),

Inleiding
1. merkt op dat er in de EU ongeveer 160 000 coöperatieve ondernemingen zijn in handen 

van 123 miljoen leden die aan 5,4 miljoen personen werk verschaffen – inclusief ongeveer 
50 000 coöperatieve ondernemingen in de industrie en dienstensector die aan 1,4 miljoen 
personen werk verschaffen – en dat coöperaties gemiddeld ongeveer 5% bijdragen aan het 
bbp van de lidstaten; merkt op dat de voorbije jaren honderden coöperatieve 
ondernemingen in de industrie en dienstensector werden opgericht ten gevolge van de 
herstructurering van bedrijven in crisis of zonder opvolgers, waardoor lokale economische 
activiteiten en banen werden gered en herontwikkeld; merkt op dat coöperatieve groepen 
in de industrie en dienstensector een belangrijk effect hebben gehad op de regionale 
ontwikkeling in sommige van de meest geïndustrialiseerde regio's van de EU; merkt op 
dat in arbeidsintegratie gespecialiseerde coöperaties in de industrie en dienstensector werk 
verschaffen aan meer dan 30 000 gehandicapte en benadeelde personen; merkt op dat 
coöperaties daarom in de EU een heel belangrijk rol spelen op het vlak van economie, 
sociale zaken en werkgelegenheid; 

2. wijst erop dat coöperaties in tijden van crisis zelfs veerkrachtiger zijn gebleken dan veel 
conventionele ondernemingen en merkt op dat er beduidend bewijs is van deze veerkracht, 
in het bijzonder met betrekking tot coöperatieve banken en coöperaties in de industrie en 
dienstensector (werknemerscoöperaties, sociale coöperaties en coöperaties van kmo's);

3. is van mening dat deze grotere veerkracht grotendeels te danken is aan het coöperatieve 
bestuursmodel, dat op mede-eigendom en democratische controle door de leden-eigenaren 
is gebaseerd, en ook aan hun specifieke methode voor kapitaalopbouw; meent dat dit 
model er mee voor zorgt dat coöperaties een langetermijnbenadering volgen en dat zij in 
de lokale economie zijn verankerd, hetgeen hun een belang geeft bij duurzame lokale 
ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij niet delokaliseren, zelfs wanneer zij 
internationaliseren;

4. merkt eveneens op dat coöperaties een lange traditie hebben van samenwerken met elkaar 
en dat zij daardoor kunnen profiteren van schaalvoordelen en ervaringen en beste 
praktijken kunnen uitwisselen alsmede kunnen schuiven met personele en financiële 
middelen, indien nodig; stelt dat dankzij deze inherente flexibiliteit coöperaties zichzelf in 
stand kunnen houden, zelfs in de beroerdste tijden;

Regelgevingskader
5. meent dat deze ingebouwde capaciteit voor veerkracht moet worden versterkt door aan 

coöperaties voldoende aandacht te schenken in alle EU-beleidsdomeinen die zijn 
ontworpen om bij te dragen aan een slimme, duurzame en inclusieve groei en in de 
desbetreffende kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie; gelooft dat de noodzakelijke 
stappen moeten worden ondernomen om gelijke voorwaarden te scheppen voor 
coöperaties en andere ondernemingsvormen en tegelijkertijd de doelstellingen en 
werkmethodes van coöperaties te behouden;
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6. roept de Commissie op haar voor coöperaties bevoegde diensten te versterken door binnen 
het DG Ondernemingen een directoraat te creëren dat focust op coöperaties en andere 
organisaties van de sociale economie (zoals onderlinge verzekeringsmaatschappijen) met 
een afdeling die alleen werkt aan de herstructurering van industriële en 
dienstenondernemingen in crisis of zonder opvolgers tot coöperaties;

7. dringt er bij de lidstaten op aan om overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van de IAO 
hun op coöperaties toepasselijke wetgeving te herzien teneinde een alomvattend beleid te 
voeren om het coöperatieve bedrijfsmodel te ondersteunen en een regelgevingskader te 
scheppen waarin de erkenning en ontwikkeling van coöperaties op alle terreinen en in alle 
sectoren worden bevorderd; benadrukt dat de lidstaten hiervoor passende financiële 
instrumenten moeten invoeren en de rol van coöperaties in de nationale sociale dialoog 
moeten erkennen;

Overdracht van bedrijven en herstructurering
8. is van mening dat de overdracht van een bedrijf aan de werknemers door de oprichting 

van een coöperatie vaak de beste manier is om de continuïteit van een bedrijf te 
garanderen; benadrukt dat dit soort overdracht moet worden ondersteund door een 
specifieke EU-begrotingslijn, die ook financiële instrumenten moet omvatten; vraagt om 
met de deelname van de EIB en belanghebbenden van de coöperatieve beweging dringend 
een Europees stelsel op te richten om de ontwikkeling van coöperaties en in het bijzonder 
de overdrachten van bedrijven in de vorm van een coöperatie te bevorderen; 

9. merkt op dat het probleem bij de overdracht van bedrijven aan de werknemers zeer vaak 
niet alleen een kwestie van de lengte van de toepasselijke procedures is, maar ook, en 
zelfs nog belangrijker, van een gebrek aan kennis over dit bedrijfsscenario bij de relevante 
professionelen (bv. juristen en boekhouders) en binnen het rechtssysteem; benadrukt dat 
opleiding en bewustmaking enorm zouden bijdragen tot de bevordering van deze praktijk; 
is er voorts van overtuigd dat meer kennis over coöperaties eveneens moet worden 
bevorderd bij vakbonden en organen die informatie moeten verstrekken over de oprichting 
of overdracht van bedrijven;

10. dringt er bij de lidstaten op aan een kader te ontwikkelen waarbinnen de overdracht van 
een bedrijf aan de werknemers wordt aangemoedigd, met inbegrip van financiële stelsels 
die erop zijn gericht werknemers te helpen investeren in bedrijven in crisis of zonder 
opvolgers en voorkeursrechten voor werknemers, om de beste voorwaarden te scheppen 
voor een overnamebod op een bedrijf dat met sluiting wordt bedreigd;

11. gelooft eveneens dat de lidstaten beleidsmaatregelen moeten nemen waardoor werknemers 
worden aangemoedigd deel te nemen in het kapitaal en de prestaties van hun 
ondernemingen via concrete fiscale stelsels ook in andere vormen van industriële en 
dienstenondernemingen en met de nodige wettelijke bescherming en de 
overeenstemmende deelnemingsgraad in het bestuur, de controle, de besluitvorming en de 
verantwoordelijkheid van de onderneming;

12. benadrukt dat de omschakeling van ondernemingen in crisis naar economisch duurzame 
coöperaties een precieze en vroege diagnose vergt; roept de autoriteiten op alle niveaus op 
samen te werken met het coöperatieve systeem om deze diagnoses vroeg te stellen en na te 



PE506.085v01-00 6/7 PR\928237NL.doc

NL

gaan of de omvorming van bedrijven tot coöperaties mogelijk is; 

13. stelt voor dat de Commissie een volledige en vergelijkende inventaris opmaakt van de 
nationale wetgeving waarin de herstructurering in de vorm van een coöperatie wordt 
bevorderd, met name de overname van bedrijven, het juridisch stelsel met betrekking tot 
faillissementen, de financiële regelingen, de instellingen voor bedrijfsondersteuning en de 
oprichting van horizontale ondernemingshergroeperingen van coöperatieve 
ondernemingen;

Toegang tot financiering en bedrijfsondersteuning
14. herinnert eraan dat coöperatieve ondernemingen in de industrie en dienstensector, en 

kmo's in het bijzonder, op de kapitaalmarkten moeilijk toegang krijgen tot durfkapitaal en 
krediet; merkt ook op dat coöperaties normaal niet veel kapitaal kunnen krijgen van hun 
leden;

15. wijst erop dat in sommige lidstaten derde partijen aan coöperaties durfkapitaal mogen 
verstrekken in ruil voor beperkte of geen stemrechten om de leden-eigendom en de 
controlestructuur te eerbiedigen en dat coöperaties hierdoor hun dialoog met andere 
financiële instellingen hebben kunnen verbeteren; drukt zijn goedkeuring voor dit beleid 
uit en spoort alle lidstaten aan de toegang van coöperaties tot krediet te vergemakkelijken;

16. is van mening dat de Commissie en de EIB/het EIF ervoor moeten zorgen dat coöperaties 
toegang hebben tot financiële regelingen op EU-niveau – met inbegrip van het in het 
wetgevingspakket eengemaakte markt voorgestelde actieplan ter verbetering van de 
toegang tot financiering voor kmo's – en dat zij samen met de coöperatievebanksector een 
speciale inspanning moeten leveren om hiervoor te zorgen; 

17. is van mening dat de programma's en fondsen die in het kader van het meerjarig financieel 
kader (2014-2020) worden vastgesteld, belangrijke instrumenten voor de ondersteuning 
van coöperaties moeten zijn; voert aan dat bij de vaststelling van operationele 
programma's de focus moet liggen op de ondersteuning van duurzame 
bedrijfsontwikkeling en verantwoorde herstructurering, met inbegrip van maatregelen als 
de overdracht van bedrijven aan de werknemers en de bevordering van sociale 
coöperaties, lokale ontwikkeling en sociale innovatie met behulp van algemene subsidies 
en andere financiële instrumenten;

18. is eveneens van mening dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om de toegang van 
coöperaties tot een heel scala van bedrijfsondersteuningsdiensten te vergemakkelijken, 
aangezien dit hen zal helpen te blijven bijdragen aan duurzame groei;

19. is voorts van mening dat samenwerkingsnetwerken tussen kmo's, zoals die in de EU al 
bestaan in de vorm van coöperaties (ambachtcoöperaties, kmo-coöperaties, activiteiten- en 
werkgelegenheidscoöperaties enz.), moeten worden aangemoedigd, aangezien deze 
netwerken de duurzaamheid van micro- en kleine ondernemingen aanzienlijk verbeteren 
door gezamenlijk op de markt te brengen, aan te kopen of andere diensten en micro- en 
kleine ondernemingen helpen een innovatiebron te zijn;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
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de regeringen van de lidstaten.


