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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o contributo das cooperativas para ultrapassar a crise

(2012/2321(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente o seu artigo 54.º,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de fevereiro de 2009, sobre a economia social1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de fevereiro de 2012, sobre o estatuto da 
Sociedade Cooperativa Europeia no que respeita ao envolvimento dos trabalhadores2, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2013, que contém recomendações à 
Comissão sobre a informação e consulta dos trabalhadores, a antecipação e a gestão da 
reestruturação3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1435/2003 do Conselho, de 22 de julho de 2003, 
relativo ao Estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia (SCE)4,

– Tendo em conta a Recomendação 94/1069/CE da Comissão, de 7 de dezembro de 1994, 
sobre a transmissão das pequenas e médias empresas5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa à transmissão de pequenas e médias 
empresas6,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa à promoção das cooperativas na 
Europa (COM(2004)0018),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Iniciativa de Empreendedorismo 
Social» (COM(2011)0682),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre Cooperativas e 
reestruturações7,

– Tendo em conta a Recomendação n.º 193 da Organização Internacional do Trabalho sobre 
a promoção das cooperativas, aprovada pelos governos dos 27 Estados-Membros atuais, a 
Resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 2001, sobre as cooperativas no 
desenvolvimento humano e o facto de 2012 ter sido proclamado pelas Nações Unidas o 

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2009)0062.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0071.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0005.
4 JO L 207 de 18.8.2003, p. 1.
5 JO L 385 de 31.12.1994, p. 14.
6 JO C 93 de 28.3.1998, p. 2.
7 CCMI/093.
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Ano Internacional das Cooperativas,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A7-0000/2013),

Introdução
1. Observa que a UE conta aproximadamente 160 000 empresas cooperativas detidas por 

123 milhões de membros, as quais empregam 5,4 milhões de pessoas (incluindo cerca de 
50 000 empresas cooperativas nos setores da indústria e dos serviços que empregam 
1,4 milhões de pessoas), e que as cooperativas contribuem, em média, para cerca de 5 % 
do PIB dos Estados-Membros; regista que, nos últimos anos, foram criadas várias 
centenas de empresas cooperativas nos setores da indústria e dos serviços devido à 
reestruturação das empresas em crise ou sem sucessores, salvando e remodelando, desta 
forma, atividades económicas e postos de trabalho a nível local; salienta que os grupos 
cooperativos nos setores da indústria e dos serviços exerceram um impacto decisivo sobre 
o desenvolvimento regional de algumas das regiões mais industrializadas da UE; observa 
que algumas cooperativas dos setores da indústria e dos serviços, especializadas na 
inserção profissional, dão emprego a mais de 30 000 pessoas deficientes e desfavorecidas; 
salienta que as cooperativas desempenham, portanto, um papel significativo na UE em 
termos económicos, sociais e de emprego; 

2. Ressalva que as cooperativas demonstraram ser ainda mais resilientes em tempos de crise 
do que muitas empresas tradicionais e sublinha que existem provas consideráveis dessa 
resiliência, nomeadamente em relação aos bancos cooperativos e às cooperativas nos 
setores da indústria e dos serviços (cooperativas de trabalhadores, cooperativas sociais e 
cooperativas constituídas por PME);

3. Defende que esta maior resiliência se deve, em grande medida, ao modelo de governação 
da cooperativa, o qual assenta numa propriedade conjunta e no controlo democrático 
exercido pelas suas partes interessadas membro, bem como ao seu modo característico de 
acumulação de capitais; considera que este modelo ajuda a assegurar que as cooperativas 
adotem uma abordagem de longo prazo, além de fixá-las na economia local, 
proporcionando-lhes uma participação no desenvolvimento sustentável local e 
assegurando que não se deslocalizam, mesmo quando se internacionalizam;

4. Regista igualmente que as cooperativas têm uma longa tradição de cooperação entre si, o 
que lhes permite tirar partido das economias de escala e partilhar experiências e boas 
práticas, assim como transferir recursos humanos e financeiros, se tal se revelar 
necessário; Afirma que esta flexibilidade inerente permite às cooperativas 
autossustentarem-se mesmo nos períodos mais difíceis;

Quadro normativo
5. É da opinião que esta capacidade de resiliência inata deve ser reforçada, prestando-se a 

devida atenção às cooperativas em todas as políticas da UE destinadas a contribuir para 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, bem como em todas as medidas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020; considera que devem ser tomadas as medidas 
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necessárias para assegurar condições equitativas entre cooperativas e outras formas de 
empresas, salvaguardando ao mesmo tempo os propósitos e métodos de trabalho das 
cooperativas;

6. Exorta a Comissão a reforçar os seus serviços afetos ao domínio das cooperativas, por 
meio da criação de uma Direção orientada para as cooperativas e outras organizações da 
economia social (tais como as sociedades mútuas) na esfera da DG Empresas e Indústria, 
com uma unidade dedicada exclusivamente à reestruturação sob a forma de cooperativa 
das empresas dos setores da indústria e dos serviços em crise ou sem um sucessor;

7. Insta os Estados-Membros, em consonância com a Recomendação n.º 193/2002 da 
Organização Internacional do Trabalho, a reverem a sua legislação aplicável às 
cooperativas, com vista a adotar uma política abrangente que apoie o modelo empresarial 
cooperativo e crie um ambiente favorável ao reconhecimento e ao desenvolvimento de 
cooperativas em todos os domínios e setores; sublinha que esta revisão deverá incluir a 
introdução de instrumentos financeiros adequados e o reconhecimento do papel das 
cooperativas nos diálogos sociais nacionais;

Transmissão e reestruturação de empresas
8. Considera que a transmissão de uma empresa para os trabalhadores através da criação de 

uma cooperativa é, amiúde, a melhor forma de garantir a continuidade de uma empresa; 
salienta que este tipo de transmissão deve ser apoiado por uma rubrica orçamental 
específica da UE que inclua igualmente instrumentos financeiros; apela à criação urgente, 
com a participação do BEI e das partes interessadas do movimento cooperativo, de um 
mecanismo europeu destinado a promover o desenvolvimento das cooperativas e, em 
especial, as transmissões de empresas na forma de cooperativa; 

9. Regista que, muito frequentemente, o problema encontrado nas transmissões de empresas 
para os trabalhadores não é apenas uma questão de duração dos procedimentos relevantes 
mas também, e sobretudo, de falta de conhecimento sobre este cenário empresarial entre 
os profissionais relevantes (por exemplo, advogados e contabilistas) e no sistema jurídico; 
realça que a formação e sensibilização contribuiriam consideravelmente para promover 
esta prática; acredita, além disso, que deverá ser promovido um melhor conhecimento 
sobre as cooperativas entre os sindicatos e os organismos encarregados de fornecer 
informações sobre a criação ou transmissão de empresas;

10. Exorta os Estados-Membros a desenvolver um quadro para incentivar as transmissões de 
empresas para os empregados, incluindo mecanismos financeiros concebidos para ajudar 
os trabalhadores a investirem em empresas em crise ou sem um sucessor, bem como 
direitos de preferência para os trabalhadores, a fim de criar melhores condições para uma 
oferta pública de aquisição de uma empresa em situação de encerramento;

11. Considera igualmente que os Estados-Membros devem adotar políticas que incentivem os 
trabalhadores a participar no capital e nos resultados das suas empresas, bem como, 
através de instrumentos fiscais concretos, em outras formas de empresas dos setores 
industriais e dos serviços, com a necessária proteção jurídica e rácio correspondente de 
participação e governação, supervisão, poder decisório e responsabilidade na empresa;
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12. Sublinha que a conversão das empresas em crise em cooperativas economicamente 
sustentáveis exige um diagnóstico exato e precoce; insta as autoridades a colaborarem em 
todos os níveis com o sistema de cooperativa na realização dos diagnósticos precoces e na 
avaliação da viabilidade da transformação das empresas em cooperativas; 

13. Sugere que a Comissão faça um inventário exaustivo e comparativo das legislações 
nacionais que favorecem a reestruturação na forma de cooperativa, nomeadamente a 
aquisição de empresas, o regime jurídico aplicável às falências, os instrumentos 
financeiros, as instituições de apoio empresarial e a criação de agrupamentos horizontais 
empresariais de empresas cooperativas;

Acesso ao financiamento e apoio às empresas
14. Recorda que não é fácil para as empresas cooperativas da indústria e serviços e, em 

especial, para as PME obter acesso a capital de risco e crédito nos mercados de capitais; 
sublinha também que as cooperativas não conseguem, regra geral, obter um montante 
considerável de capital dos seus membros;

15. Salienta que, em determinados Estados-Membros, os terceiros podem fornecer capital de 
risco a cooperativas com direito de voto limitado ou inexistente a fim de respeitar a 
propriedade dos membros e a estrutura de controlo e que isso permitiu às cooperativas 
melhorar o seu diálogo com outras instituições financeiras; aprova tais políticas e 
incentiva todos os Estados-Membros a facilitarem o acesso ao crédito por parte das 
cooperativas;

16. Considera que a Comissão e o BEI/FEI devem assegurar que as cooperativas têm acesso a 
instrumentos financeiros à escala da UE (incluindo o plano de ação de financiamento das 
PME sugerido no Ato para o Mercado Único) e que devem fazer um esforço especial em 
conjunto com o setor bancário cooperativo para assegurar a respetiva viabilidade; 

17. Considera que os programas e os fundos criados ao abrigo do Quadro Financeiro 
Plurianual para 2014-2020 devem ser instrumentos importantes de apoio às cooperativas; 
afirma que, na criação dos programas operacionais, deve conferir-se uma atenção especial 
à prestação de apoio ao desenvolvimento de empresas sustentáveis e à reestruturação 
responsável, incluindo medidas como a transmissão de empresas aos trabalhadores, 
cooperativas sociais, desenvolvimento local e inovação social, através de subvenções 
globais e outros instrumentos financeiros;

18. Considera igualmente que os Estados-Membros devem tomar medidas para facilitar o 
acesso por parte das cooperativas ao conjunto dos serviços de apoio às empresas, por 
forma a ajudá-las a contribuir para o crescimento sustentável;

19. Ademais, considera que devem ser incentivadas as redes de colaboração inter-PME, tais 
como as que já existem na UE sob a forma de cooperativa (cooperativas de artesãos, 
cooperativas de PME, cooperativas de atividade e emprego, entre outras), dado que essas 
redes reforçam consideravelmente a sustentabilidade das micro e pequenas empresas 
através de comercialização, aquisições e outros serviços partilhados e ajudam-nas a ser 
uma fonte de inovação;
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20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos dos Estados-Membros.


