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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wkładu spółdzielni w zwalczanie kryzysu

(2012/2321 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego 
art. 54,

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej1,

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie statutu spółdzielni 
europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników2, 

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierającą zalecenia dla Komisji 
w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania 
restrukturyzacji i zarządzania nimi3,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 
statutu spółdzielni europejskiej (SCE)4,

– uwzględniając zalecenie Komisji nr 94/1069/WE z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie 
przenoszenia własności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)5,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie przenoszenia własności małych i średnich 
przedsiębiorstw6,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie promowania spółdzielni w Europie 
(COM(2004)0018),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej (COM(2011)0682),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat 
spółdzielni i restrukturyzacji7,

– uwzględniając zalecenie nr 193 MOP dotyczące promowania spółdzielni, które 
zatwierdziły rządy wszystkich obecnych 27 państw członkowskich UE, uwzględniając 
również rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2001 r. zatytułowaną „Spółdzielnie w 
rozwoju ludzkim”, a także fakt, że ONZ ogłosiło rok 2012 Międzynarodowym Rokiem 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0062.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0071.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0005.
4 Dz.U. L 207 z 18.8.2003, s. 1.
5 Dz.U. L 385 z 31.12.1994, s. 14.
6 Dz.U. C 93 z 28.3.1998, s.2.
7 CCMI/093
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Spółdzielni,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-
0000/2013),

Wprowadzenie
1. zwraca uwagę, że w UE istnieje ok. 160 000 przedsiębiorstw spółdzielczych należących 

do 123 mln członków i dających miejsca pracy 5,4 mln osób – w tym ok. 50 000 
przedsiębiorstw spółdzielczych w sektorze przemysłu oraz w sektorze usług oferujących 
zatrudnienie 1,4 mln osób – oraz że spółdzielnie wypracowują średnio ok. 5% PKB 
państwa członkowskiego; podkreśla, że w ostatnich latach powstały setki przemysłowych 
i usługowych przedsiębiorstw spółdzielczych wskutek restrukturyzacji przedsiębiorstw 
dotkniętych kryzysem lub niemających następców, dzięki czemu utrzymano lub 
reaktywowano lokalną działalność gospodarczą i miejsca pracy; odnotowuje, że grupy 
spółdzielni przemysłowych i usługowych miały ogromny wpływ na rozwój regionalny w 
niektórych najbardziej uprzemysłowionych regionach UE; zwraca uwagę, że niektóre 
spółdzielnie przemysłowe i usługowe wyspecjalizowane w dziedzinie integracji na rynku 
pracy dają zatrudnienie ponad 30 000 osobom upośledzonym i znajdującym się w trudnej 
sytuacji; podkreśla w związku z tym, że spółdzielnie odgrywają ważną rolę w UE pod 
względem gospodarczym, społecznym i w dziedzinie zatrudnienia; 

2. podkreśla, że spółdzielnie okazały się znacznie bardziej odporne na kryzys niż wiele 
przedsiębiorstw konwencjonalnych oraz zwraca uwagę, że istnieje wiele dowodów na ich 
odporność, szczególnie jeżeli chodzi o banki spółdzielcze oraz spółdzielnie przemysłowe i 
usługowe (spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie tworzone przez 
MŚP);

3. uważa, że większa odporność spółdzielni wynika w głównej mierze ze spółdzielczego 
modelu zarządzania, który opiera się na wspólnej własności i demokratycznej kontroli ze 
strony zainteresowanych podmiotów będących członkami spółdzielni, a także że wynika 
to z ich charakterystycznej metody gromadzenia kapitału; uważa, że model ten pozwala 
spółdzielniom przyjąć długofalowe podejście i zakorzenić się w gospodarce lokalnej, 
nadając im rolę do odegrania w zrównoważonym rozwoju i gwarantując, że nie przeniosą 
one swej działalności nawet w przypadku wkroczenia na arenę międzynarodową;

4. zwraca uwagę, że spółdzielnie mają długą tradycję wzajemnej współpracy, która pozwala 
im korzystać z ekonomii skali oraz dzielić się doświadczeniami i wzorcowymi 
praktykami, a także w miarę konieczności przekazywać sobie zasoby ludzkie i finansowe; 
twierdzi, że ta właściwa im elastyczność pozwala spółdzielniom na utrzymanie się nawet 
w najtrudniejszych czasach;

Ramy regulacyjne
5. jest zdania, że tę wewnętrzną odporność spółdzielni należy wzmacniać zwracając na nie 

szczególną uwagę we wszystkich unijnych strategiach politycznych, których celem jest 
przyczynienie się do inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego wzrostu, a także w 
głównych inicjatywach strategii „Europa 2020”; jest przekonany, że należy poczynić 
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niezbędne kroki, aby zapewnić spółdzielniom i przedsiębiorstwom innego rodzaju równe 
warunki działania przy zachowaniu celów i metod pracy tych pierwszych;

6. wzywa Komisję, by usprawniła swe służby zajmujące się spółdzielniami poprzez 
utworzenie dyrekcji zajmującej się spółdzielniami oraz innymi organizacjami gospodarki 
socjalnej (takimi jak towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) w obrębie DG ENTR, której 
jeden dział zajmowałby się wyłącznie restrukturyzacją posiadających lub 
nieposiadających następców przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych dotkniętych 
kryzysem oraz przekształcaniem ich w spółdzielnie;

7. nalega, by państwa członkowskie, zgodnie z zaleceniem MOP nr 193/2002, dokonały 
przeglądu swego ustawodawstwa dotyczącego spółdzielni z myślą o przyjęciu 
kompleksowej polityki wspierania takiego modelu przedsiębiorstwa i stworzenia 
środowiska regulacyjnego sprzyjającego uznawaniu i rozwojowi spółdzielni we 
wszystkich dziedzinach i sektorach; podkreśla, że powinno to obejmować wprowadzenie 
odpowiednich instrumentów finansowych oraz uznawanie roli spółdzielni w krajowym 
dialogu społecznym;

Przenoszenie własności przedsiębiorstw i restrukturyzacje
8. uważa, że przenoszenie własności przedsiębiorstw na pracowników w drodze utworzenia 

spółdzielni jest niejednokrotnie najlepszym sposobem zapewnienia ciągłości jego 
istnienia; podkreśla, że należy wspierać taki rodzaj przenoszenia własności w ramach 
specjalnej pozycji w budżecie UE, która obejmuje również instrumenty finansowe; wzywa 
do pilnego utworzenia – przy udziale EBI oraz zainteresowanych pomiotów z sektora 
spółdzielni – mechanizmu europejskiego mającego na celu promowanie tworzenia 
spółdzielni, a w szczególności przenoszenia własności przedsiębiorstw w drodze 
tworzenia spółdzielni; 

9. zwraca uwagę, że bardzo często problemy, jakie pojawiają się w trakcie przenoszenia 
własności przedsiębiorstw na pracowników, to nie tylko kwestia czasu trwania 
odpowiednich procedur, ale również, co jest znacznie ważniejsze, braku wiedzy o tego 
rodzaju możliwościach wśród odnośnych specjalistów (np. prawników i księgowych) oraz 
w systemie prawnym; podkreśla, że szkolenia oraz działania z zakresu podnoszenia 
świadomości w dużym stopniu przyczyniłyby się do propagowania tej praktyki; jest 
ponadto przekonany, że większą wiedzę na temat spółdzielni powinno się propagować 
również wśród związków zawodowych oraz organów, których zadaniem jest 
przekazywanie informacji na temat tworzenia przedsiębiorstw lub przekazywania ich 
własności;

10. nalega, by państwa członkowskie opracowały ramy zachęcające do przekazywania 
pracownikom własności przedsiębiorstw, w tym mechanizmy finansowe, które mają 
pomóc pracownikom inwestować w przedsiębiorstwa w kryzysie lub nieposiadające 
następcy, a także preferencyjne prawa dla pracowników, aby stworzyć najlepsze warunki 
dla przejęcia przedsiębiorstwa, któremu grozi zamknięcie;

11. uważa również, że państwa członkowskie powinny przyjąć strategie zachęcające 
pracowników do uczestniczenia w kapitale i wynikach przedsiębiorstw, również poprzez 
konkretne mechanizmy podatkowe w innych formach przedsiębiorstw przemysłowych i 
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usługowych, zapewniające im niezbędną ochronę prawną i odnośny stosunek 
uczestnictwa w zarządzaniu, nadzorze, podejmowaniu decyzji oraz odpowiedzialności za 
przedsiębiorstwo;

12. podkreśla, że przekształcanie przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem w rentowne 
spółdzielnie wymaga precyzyjnej i postawionej odpowiednio wcześnie diagnozy; wzywa 
władze wszystkich szczebli do współpracy z systemem spółdzielni w zakresie stawiania 
takich diagnoz oraz oceny wykonalności przekształcania przedsiębiorstw w spółdzielnie; 

13. proponuje, aby Komisja dokonała szczegółowej analizy porównawczej ustawodawstwa 
poszczególnych państw faworyzującego przekształcanie przedsiębiorstw w spółdzielnie, a 
szczególności przejmowanie przedsiębiorstw, przepisów prawnych dotyczących 
upadłości, mechanizmów finansowych, instytucji wspierających przedsiębiorstwa oraz 
łączenie horyzontalne przedsiębiorstw spółdzielczych;

Dostęp do środków finansowych i wsparcia dla przedsiębiorstw
14. przypomina, że przemysłowe i usługowe przedsiębiorstwa spółdzielcze (szczególnie 

MŚP) mają trudności z dostępem do kapitału ryzyka oraz kredytów na rynkach 
kapitałowych; zwraca również uwagę, że spółdzielnie mają zwykle trudności z 
uzyskaniem większego kapitału od swych członków;

15. podkreśla, że w niektórych państwach członkowskich podmioty zewnętrzne mogą 
zapewniać spółdzielniom kapitał wysokiego ryzyka przy ograniczonych prawach do głosu 
lub bez prawa do głosu, aby szanować własność członków i struktury kontroli oraz że 
umożliwiło to skuteczniejszy dialog spółdzielni z innymi instytucjami finansowymi; 
pochwala tego rodzaju strategie i zachęca wszystkie państwa członkowskie, by ułatwiały 
spółdzielniom dostęp do kredytów;

16. uważa, że Komisja i EBI/EFI powinny dokładać starań, aby umożliwić spółdzielniom 
dostęp do mechanizmów finansowych na poziomie UE (łącznie z planem działania w 
zakresie finansowania MŚP zaproponowanym w Akcie o jednolitym rynku) oraz aby 
wspólnie z sektorem bankowości spółdzielczej podejmowały one większe wysiłki, aby 
rzeczywiście było to możliwe; 

17. jest zdania, że programy i fundusze tworzone w obrębie wieloletnich ram finansowych 
(2014-2020) powinny być ważnymi instrumentami wspierania spółdzielni; uważa, że w 
trakcie opracowywania programów operacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na 
wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz odpowiedzialnej 
restrukturyzacji, a także uwzględnić elementy takie jak przekazanie własności 
przedsiębiorstwa na rzecz pracowników, spółdzielnie socjalne, rozwój lokalny i innowacje 
społeczne z wykorzystaniem dotacji globalnych i innych instrumentów finansowych;

18. utrzymuje również, że państwa członkowskie powinny poczynić kroki, aby ułatwić 
spółdzielniom uzyskanie dostępu do całego wachlarza usług mających na celu wspieranie 
przedsiębiorstw, jako że pomoże im to jeszcze bardziej przyczynić się do trwałego 
wzrostu;

19. uważa ponadto, że należy zachęcać do tworzenia sieci wzajemnej współpracy pomiędzy 
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MŚP, takich jak te obecnie istniejące w UE w ramach formy spółdzielczej (spółdzielnie 
rzemieślnicze, spółdzielnie MŚP, spółdzielnie zrzeszające konkretne rodzaje działalności, 
spółdzielnie zatrudnienia itp.), ponieważ takie sieci w znacznym stopniu wzmacniają 
zrównoważony charakter mikro- i małych przedsiębiorstw poprzez wspólny marketing, 
wspólne zakupy oraz inne usługi, a także stanowią dla tych przedsiębiorstw źródło 
innowacji;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i rządom państw członkowskich.


