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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la contribuția cooperativelor la depășirea crizei

(2012/2321(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 54,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 februarie 2009 referitoare la economia socială1,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 februarie 2012 referitoare la statutul societății 
cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2013 conținând recomandări adresate 
Comisiei privind informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea 
restructurării3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind 
statutul societății cooperative europene (SCE)4,

– având în vedere Recomandarea 94/1069/CE a Comisiei din 7 decembrie 1994 privind 
transferul întreprinderilor mici și mijlocii5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind transferul întreprinderilor mici și mijlocii6,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind promovarea societăților cooperative în 
Europa (COM(2004)0018),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Inițiativă pentru antreprenoriatul 
social” (COM(2011)0682),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European intitulat „Cooperativele 
și restructurarea”7,

– având în vedere Recomandarea OIM nr. 193 privind promovarea cooperativelor, care a 
fost aprobată de guvernele tuturor celor 27 de state membre actuale, adresată Rezoluției 
Adunării generale a ONU din 2001 „Cooperativele în cadrul dezvoltării umane”, precum 
și faptul că Organizația Națiunilor Unite a proclamat anul 2012 ca fiind Anul internațional 
al cooperativelor,

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0062.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0071.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0005.
4 JO L 207, 18.8.2003, p. 1.
5 JO L 385, 31.12.94, p. 14.
6 JO C 93, 28.3.1998, p. 2.
7 CCMI/093.
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– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0000/2013),

Introducere
1. observă că, în UE, există aproximativ 160 000 de întreprinderi cooperative deținute de 123 

de milioane de membri și care asigură locuri de muncă pentru 5,4 milioane persoane –
inclusiv aproximativ 50 000 de întreprinderi cooperative din industrie și din sectorul 
serviciilor care asigură locuri de muncă pentru 1,4 milioane persoane – iar cooperativele 
contribuie în medie la aproximativ 5 % din PIB-ul statelor membre; observă că, în ultimii 
ani, câteva sute de întreprinderi cooperative din industrie și din sectorul serviciilor au fost 
înființate ca urmare a restructurării întreprinderilor aflate în criză sau fără succesori, 
salvând și restructurând astfel activitățile și locurile de muncă din domeniul economiei 
locale; constată că grupurile cooperative din industrie și din sectorul serviciilor au avut un 
impact-cheie asupra dezvoltării regionale în unele dintre cele mai industrializate regiuni 
din UE; ia act de faptul că unele cooperative din industrie și din sectorul serviciilor 
specializate în integrarea pe piața muncii asigură locuri de muncă pentru 30 000 de 
persoane cu handicap și defavorizate; observă că cooperativele joacă, prin urmare, un rol 
foarte important în UE pe plan economic, social și pe planul ocupării forței de muncă, 

2. subliniază faptul că cooperativele s-au dovedit a fi mult mai rezistente pe timp de criză 
decât numeroase întreprinderi convenționale și observă că există dovezi considerabile 
privind această rezistență, în special în ceea ce privește băncile cooperatiste și 
cooperativele din industrie și din sectorul serviciilor (cooperativele de lucrători, 
cooperativele sociale și cooperativele formate de IMM-uri);

3. consideră că această rezistență mai mare se datorează în mare parte modelului de 
guvernanță al cooperativelor, bazat pe proprietatea comună și pe controlul democratic al 
membrilor lor, iar acest lucru se datorează, de asemenea, metodei lor caracteristice de 
acumulare de capital; este de părere că acest model contribuie la asigurarea adoptării de 
către cooperative a unei abordări pe termen lung și le ancorează în economia locală, 
asigurând participarea lor la dezvoltarea locală durabilă, precum și faptul că activitatea lor 
nu este delocalizată, chiar și atunci când operează la nivel internațional;

4. observă, de asemenea, că cooperativele au o lungă tradiție de cooperare între ele și că 
acest lucru le permite să beneficieze de economiile de scară și să facă schimb de 
experiență și de cele mai bune practici, precum și să transfere resurse umane și financiare, 
după caz; susține că această flexibilitate inerentă permite cooperativelor să reziste chiar și 
în cele mai dificile vremuri;

Cadrul de reglementare
5. este de părere că această capacitate integrată de rezistență ar trebui consolidată prin 

acordarea unei atenții corespunzătoare cooperativelor în cadrul tuturor politicilor UE 
proiectate astfel încât să contribuie la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în cadrul inițiativelor emblematice relevante ale Strategiei UE 2020; 
consideră că ar trebui luate măsurile necesare pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile între cooperative și alte forme de întreprinderi, menținând, în același timp, 
obiectivele și metodele de lucru ale cooperativelor;
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6. solicită Comisiei să încurajeze serviciile sale responsabile cu cooperativele prin crearea 
unei direcții concentrate asupra cooperativelor și asupra altor organizații ale economiei 
sociale (cum ar fi casele de ajutor reciproc) în cadrul DG Întreprinderi și Industrie, în care 
o unitate să se dedice exclusiv restructurării întreprinderilor din industrie și din sectorul 
serviciilor aflate în criză sau fără niciun succesor în cadrul cooperativelor;

7. îndeamnă statele membre, în conformitate cu Recomandarea OIM nr. 193/2002, să 
revizuiască legislația lor aplicabilă cooperativelor, în vederea adoptării unei politici 
cuprinzătoare care să sprijine modelul de întreprindere cooperativă și în vederea creării 
unui mediu de reglementare favorabil recunoașterii și dezvoltării cooperativelor în toate 
domeniile și sectoarele; subliniază faptul că aceasta ar trebui să includă instituirea unor 
instrumente financiare adecvate și recunoașterea rolului cooperativelor în dialogul social 
național;

Transferurile de întreprinderi și restructurările
8. consideră că transferul unei întreprinderi către angajați prin crearea unei cooperative este 

adesea cea mai bună modalitate de a asigura continuitatea unei întreprinderi; subliniază că 
acest tip de transfer ar trebui sprijinit printr-o linie bugetară specifică în cadrul bugetului 
UE, care să includă și instrumentele financiare; solicită de urgență crearea, cu participarea 
BEI și a părților interesate din cadrul mișcării cooperatiste, a unui mecanism european 
proiectat astfel încât să promoveze dezvoltarea de cooperative și, în special, transferul de 
întreprinderi sub forma unei cooperative; 

9. observă că, de foarte multe ori, problema apărută în transferul de întreprinderi către 
angajați nu este numai o chestiune a duratei procedurilor relevante dar și, mult mai 
important, a lipsei de cunoștințe privind acest scenariu de afaceri în rândul profesioniștilor 
relevanți (de exemplu, avocați și contabili) și în cadrul sistemului juridic; subliniază că 
formarea și sensibilizarea ar contribui într-o mare măsură la promovarea acestei practici; 
consideră, în plus, că un nivel de informare mai bun cu privire la cooperative ar trebui, de 
asemenea, să fie promovat în rândul sindicatelor și al organismelor însărcinate cu 
furnizarea de informații privind crearea sau transferul de întreprinderi;

10. îndeamnă statele membre să dezvolte un cadru care să încurajeze transferurile de 
întreprinderi către angajați, inclusiv mecanisme financiare proiectate astfel încât să ajute 
angajații să investească în întreprinderi aflate în criză sau fără un succesor, precum și 
drepturi preferențiale pentru angajați, cu scopul de a crea cele mai bune condiții pentru o 
ofertă publică de cumpărare a unei întreprinderi care se confruntă cu închiderea;

11. consideră, de asemenea, că statele membre ar trebui să adopte politici care să încurajeze 
angajații să participe la capitalul și la rezultatele întreprinderilor lor, prin mecanisme 
fiscale concrete, precum și la alte forme de întreprinderi din industrie și din sectorul 
serviciilor, cu garantarea protecției juridice necesare și a ratei de participare 
corespunzătoare la guvernanța, supravegherea, procesul decizional și responsabilitatea 
întreprinderii;

12. subliniază faptul că conversia întreprinderilor aflate în criză în cooperative durabile din 
punct de vedere economic necesită un diagnostic precis și timpuriu; solicită autorităților 
de la toate nivelurile să coopereze cu sistemul cooperativelor la realizarea acestor 
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diagnostice timpurii și la evaluarea fezabilității transformării întreprinderilor în 
cooperative; 

13. sugerează Comisiei să facă un inventar cuprinzător și comparativ al legislațiilor naționale 
care favorizează restructurarea sub forma unei cooperative, în special preluarea de 
întreprinderi, regimul juridic al falimentului, mecanismele financiare, instituțiile care 
sprijină antreprenoriatul și crearea unor combinări orizontale antreprenoriale de 
întreprinderi cooperative;

Accesul la finanțare și sprijinirea întreprinderilor
14. reamintește că întreprinderile cooperative din industrie și din sectorul serviciilor și, în 

special IMM-urile, nu beneficiază de un acces ușor la capitalul de risc și la credite pe 
piețele de capital; observă, de asemenea, că cooperativele nu sunt capabile în mod normal 
să obțină un capital important de la membrii lor;

15. subliniază faptul că în unele state membre părțile terțe furnizează capital de risc 
cooperativelor cu drepturi de vot limitate sau fără drepturi de vot pentru a respecta 
proprietatea membrilor și structura controlului și că acest lucru a permis cooperativelor să 
își îmbunătățească dialogul cu alte instituții financiare; își exprimă acordul cu privire la 
aceste politici și încurajează toate statele membre să faciliteze accesul cooperativelor la 
credite;

16. consideră că Comisia și BEI/FEI ar trebui să se asigure că mecanismele financiare la 
nivelul UE – inclusiv planul de acțiune pentru finanțarea IMM-urilor sugerat în Actul 
privind piața unică – sunt accesibile cooperativelor și ar trebui să facă un efort deosebit, 
împreună cu sectorul băncilor cooperatiste, pentru a garanta acest lucru; 

17. consideră că programele și fondurile instituite în cadrul financiar multianual (pentru 
perioada 2014-2020) ar trebui să fie instrumente importante pentru sprijinirea 
cooperativelor; susține că, la definirea programelor operaționale, ar trebui să existe o 
concentrare asupra acordării de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderilor și 
restructurarea responsabilă, inclusiv măsuri, precum transferurile de întreprinderi către 
lucrători, cooperative sociale, dezvoltarea locală și inovarea socială, utilizând subvenții 
globale și alte instrumente financiare;

18. consideră, de asemenea, că statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a înlesni accesul 
cooperativelor la întreaga gamă de servicii de sprijinire a întreprinderilor, deoarece acest 
lucru le va ajuta să contribuie în continuare la creșterea durabilă;

19. consideră, în plus, că rețelele de colaborare între IMM-uri, precum cele care există deja în 
UE sub forma unei cooperative (cooperative ale artizanilor, cooperative ale IMM-urilor, 
cooperativele de activitate și de ocupare a forței de muncă etc.), ar trebui încurajate, 
deoarece aceste rețele consolidează în mod considerabil durabilitatea microîntreprinderilor 
și a întreprinderilor mici prin comercializare, achiziții sau alte servicii și ajută 
microîntreprinderile și întreprinderile mici să fie o sursă de inovare;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și guvernelor statelor membre.
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