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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prispevku zadrug k izhodu iz krize

(2012/2321(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti njenega člena 54,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. februarja 2009 o socialni ekonomiji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2012 o statutu evropske zadruge glede 
udeležbe delavcev2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2013 s priporočili Komisiji o 
obveščanju zaposlenih in posvetovanju z njimi ter predvidevanju in upravljanju 
prestrukturiranja3,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske 
zadruge (SCE)4,

– ob upoštevanju priporočila Komisije 94/1069/ES z dne 7. decembra 1994 o prenosu malih 
in srednje velikih podjetij5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o prenosu malih in srednje velikih podjetij6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o spodbujanju zadrug v Evropi (COM(2004)0018),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o pobudi za socialno podjetništvo (COM(2011)0682),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zadrugah in 
prestrukturiranju7,

– ob upoštevanju priporočila ILO št. 193 o spodbujanju zadrug, ki so ga odobrile vlade vseh 
27 sedanjih držav članic, resolucije Generalne skupščine OZN iz leta 2001 o „zadrugah v 
človekovem razvoju“ in dejstva, da je OZN leto 2012 razglasila za mednarodno leto 
zadrug,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2013),

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0062.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0071.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0005.
4 UL L 207, 18.8.2003, str. 1.
5 UL L 385, 31.12.1994, str. 14.
6 UL C 93, 28.3.1998, str. 2.
7 CCMI/093.
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Uvod
1. ugotavlja, da je v EU približno 160 000 zadružnih podjetij, ki so v lasti 123 milijonov 

članov in zagotavljajo 5,4 milijona delovnih mest – vključno s približno 50 000 
zadružnimi podjetji v industrijskem in storitvenem sektorju, ki zagotavljajo 1,4 milijona 
delovnih mest – in da zadružna podjetja v povprečju prispevajo približno 5 % k BDP 
držav članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj letih zaradi prestrukturiranja podjetij v 
krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več sto industrijskih in storitvenih zadružnih 
podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih 
dejavnosti in delovnih mest; ugotavlja, da so imele industrijske in storitvene zadružne 
skupine ključni vpliv na regionalni razvoj v nekaterih najbolj industrializiranih regijah 
EU; ugotavlja, da nekatere industrijske in storitvene zadruge, specializirane za 
vključevanje na trg dela, zagotavljajo več kot 30 000 delovnih mest invalidom in 
prikrajšanim posameznikom; ugotavlja, da imajo zadruge zelo pomembno vlogo v EU z 
gospodarskega in socialnega vidika ter vidika zaposlovanja; 

2. poudarja, da so se zadruge v kriznih časih izkazale za še odpornejše od številnih 
tradicionalnih podjetij, in ugotavlja, da obstajajo dokazi o tej odpornosti, zlasti v zvezi z 
zadružnimi bankami ter industrijskimi in storitvenimi zadrugami (delavske zadruge, 
socialne zadruge in zadruge, ki so jih ustanovila mala in srednja podjetja);

3. meni, da je večja odpornost zlasti posledica zadružnega modela upravljanja, ki temelji na 
skupnem lastništvu in demokratičnem nadzoru, ki ga izvajajo zainteresirani člani, hkrati 
pa je zanjo zaslužna tudi značilna metoda akumulacije kapitala; meni, da ta model 
zadrugam pomaga zavzeti dolgoročen pristop in jih vpenja v lokalno gospodarstvom, s 
čimer jim daje delež v lokalnem trajnostnem razvoju ter zagotavlja, da kljub morebitni 
internacionalizaciji ne selijo svoje proizvodnje;

4. ugotavlja tudi, da imajo zadruge dolgo tradicijo medsebojnega sodelovanja, kar jim 
omogoča, da izkoristijo ekonomijo obsega ter izmenjujejo izkušnje in najboljšo prakso, 
hkrati pa po potrebi prenašajo človeške in finančne vire; meni, da zadrugam ravno njihova 
prilagodljivost tudi v najtežjih časih omogoča preživetje;

Zakonodajni okvir
5. meni, da bi bilo treba to naravno zmogljivost za odpornost okrepiti z namenjanjem 

ustrezne pozornosti zadrugam v vseh politikah EU, ki naj bi prispevale k pametni, 
trajnostni in vključujoči rasti, in v ustreznih vodilnih pobudah strategije EU 2020; meni, 
da bi morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bi zadrugam in drugim oblikam podjetij 
zagotovili enake pogoje, hkrati pa ohranili cilje in delovne metode zadrug;

6. poziva Komisijo, naj okrepi svoje službe, pristojne za zadruge, tako da v okviru GD za 
podjetništvo ustanovi direktorat, ki se bo osredotočal na zadruge in druge organizacije 
socialnega gospodarstva (kot so vzajemne družbe), z enoto, ki se bo ukvarjala le s 
prestrukturiranjem industrijskih in storitvenih podjetij v krizi ali brez naslednika v 
zadruge;

7. poziva države članice, naj v skladu s priporočilom ILO št. 193/2002 pregledajo svojo 
zakonodajo, ki se nanaša na zadruge, za sprejetje celovite politike v podporo 
kooperativnemu poslovnemu modelu in ustvarjanje regulativnega okolja, naklonjenega 
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priznavanju in razvoju zadrug na vseh področjih in v vseh sektorjih; poudarja, da bi to 
moralo vključevati tudi uvedbo ustreznih finančnih instrumentov in priznanje vloge 
zadrug v nacionalnem socialnem dialogu;

Prenosi podjetij in prestrukturiranje
8. meni, da je prenos podjetja na zaposlene z ustanovitvijo zadruge pogosto najboljši način 

za nadaljnje delovanje podjetja;  poudarja, da bi bilo treba takšne prenose podpreti s 
posebno proračunsko vrstico EU, ki bi vključevala tudi finančne instrumente; nujno 
poziva, naj se z udeležbo Evropske investicijske banke in zainteresiranih strani iz 
zadružnega gibanja oblikuje evropski mehanizem za spodbujanje razvoja zadrug in zlasti 
prenosov podjetij v okviru zadružne oblike; 

9. ugotavlja, da težava, ki se pojavlja pri prenosih podjetij na zaposlene, zelo pogosto ni le 
vprašanje dolžine ustreznih postopkov, pač pa tudi – kar je še pomembnejše –
pomanjkanja znanja o tem poslovnem scenariju med ustreznimi strokovnjaki (npr. 
odvetniki in računovodje) in znotraj pravnega sistema; poudarja, da bi usposabljanje in 
ozaveščanje znatno prispevala k spodbujanju te prakse; poleg tega meni, da bi bilo treba 
boljše znanje o zadrugah spodbujati tudi med sindikati in organi, ki so odgovorni za
zagotavljanje informacij o ustanavljanju ali prenašanju podjetij;

10. poziva države članice, naj razvijejo okvir za spodbujanje prenosa podjetij na zaposlene, 
vključno s finančnimi mehanizmi za pomoč zaposlenim pri vlaganju v podjetja v krizi ali 
brez naslednika ter prednostnimi pravicami za zaposlene, da bi ustvarili kar najboljše 
pogoje za ponudbo za prevzem podjetja, ki mu grozi zaprtje;

11. meni tudi, da bi morale države članice sprejeti politike, ki bi zaposlene s konkretnimi 
fiskalnimi mehanizmi tudi v drugih oblikah industrijskih in storitvenih podjetij ter s 
potrebno pravno zaščito in ustrezno stopnjo sodelovanja pri vodenju, nadzoru, odločanju 
in odgovornosti za podjetje spodbujale k udeležbi v kapitalu in rezultatih svojih podjetij;

12. poudarja, da je za preoblikovanje podjetij v krizi v ekonomsko trajnostne zadruge 
potrebno natančno in zgodnje diagnosticiranje; poziva organe na vseh ravneh, naj 
sodelujejo z zadružnim sistemom pri takšnem zgodnjem diagnosticiranju in ocenjevanju 
izvedljivosti preoblikovanja podjetij v zadruge; 

13. predlaga Komisiji, naj pripravi izčrpen in primerjalen pregled nacionalnih zakonodaj, ki 
spodbujajo preoblikovanje v zadruge, zlasti kar zadeva ponoven zagon podjetij, pravne 
predpise o stečajih, finančne mehanizme, institucije za podporo podjetništvu in 
ustanavljanje horizontalnih podjetniških skupin za zadružna podjetja; 

Dostop do financiranja in podpore podjetjem
14. opozarja, da zadružnim podjetjem v industrijskem in storitvenem sektorju, zlasti malim in 

srednjim podjetjem, ni lahko dobiti dostopa do tveganega kapitala in posojil na trgih 
kapitala; ugotavlja tudi, da zadruge običajno ne morejo pridobiti velikih zneskov kapitala 
od svojih članov;

15. opozarja, da lahko v nekaterih državah članicah zunanje strani zagotovijo tvegani kapital v 
zadrugah, tudi če imajo omejene glasovalne pravice ali pa jih sploh nimajo, s čimer se 
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upošteva lastništvo članov in nadzorna struktura, to pa je zadrugam omogočilo izboljšati 
dialog z drugimi finančnimi institucijami; odobrava takšne politike in spodbuja vse države 
članice, naj zadrugam olajšajo dostop do posojil;

16. meni, da bi morala Komisija in Evropska investicijska banka/Evropski investicijski sklad 
zadrugam zagotoviti dostop do finančnih mehanizmov na ravni EU, vključno z akcijskim 
načrtom za financiranje malih in srednjih podjetij, predlaganim v aktu za enotni trg, in si 
skupaj s sektorjem zadružnega bančništva še posebej prizadevati, da se to tudi uresniči; 

17. meni, da bi morali biti programi in skladi, ki se ustanavljajo v okviru večletnega 
finančnega okvira (2014−2020), pomembni instrumenti za podporo zadrugam; meni, da bi 
se morali pri vzpostavljanju operativnih programov osredotočiti na podpiranje 
trajnostnega razvoja podjetij in odgovornega prestrukturiranja ter vanje vključiti ukrepe, 
kot so prenos podjetij na zaposlene, socialne zadruge, lokalni razvoj in socialne inovacije, 
ki se financirajo z globalnimi nepovratnimi sredstvi in drugimi finančnimi instrumenti;

18. meni tudi, da bi morale države članice sprejeti ukrepe za lažji dostop zadrug do celotne 
ponudbe storitev za podporo poslovanju, saj bodo tako te lahko še naprej prispevale k 
trajnostni rasti;

19. poleg tega meni, da bi bilo treba spodbujati omrežja sodelovanja med malimi in srednjimi 
podjetji, na primer tista, ki v EU že obstajajo v obliki zadrug (obrtne zadruge, zadruge 
malih in srednjih podjetij, zadruge za dejavnosti in zaposlovanje itd.), saj takšna omrežja s 
skupnim trženjem, nabavo ali drugimi storitvami precej okrepijo trajnost mikro in malih 
podjetij in jim pomagajo, da postanejo vir inovacij;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav 
članic.


