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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kooperativs bidrag till att övervinna krisen
(2012/2321(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 54,

– med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin1,

– med beaktande av sin resolution av den 13 februari 2012 om stadgan för europeiska
kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande2, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2013 med rekommendationer till 
kommissionen om information till och samråd med anställda, planering och hantering av 
omstruktureringar3,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för 
europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)4,

– med beaktande av kommissionens rekommendation 94/1069/EG av den 7 december 1994 
om överlåtelser av små och medelstora företag5,

– med beaktande av kommissionens meddelande om överlåtelser av små och medelstora 
företag6,

– med beaktande av kommissionens meddelande om främjande av kooperativa föreningar i 
Europa (COM(2004)0018),

– med beaktande av kommissionens meddelande Initiativ för socialt företagande
(COM(2011)0682),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om 
kooperativ och omstrukturering7,

– med beaktande av ILO:s rekommendation 193 om främjande av kooperativ, som antagits 
av regeringarna i alla 27 nuvarande EU-medlemsstater, och med beaktande av FN:s 
generalförsamlings resolution från 2001 Cooperatives in Human Development och det 
faktum att FN utlyste 2012 till Kooperationens år,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2009)0062.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0071.
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0005.
4 EUT 207, 18.8.2003, s.1.
5 EGT L 385, 31.12.1994, s. 14.
6 EGT C 93, 28.3.1998, s. 2.
7 CCMI/093.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-0000/2013).

Inledning

1. Europaparlamentet konstaterar att det inom EU finns cirka 160 000 kooperativa företag 
som ägs av 123 miljoner medlemmar och som sysselsätter fler än 5,4 miljoner människor 
– inbegripet cirka 50 000 kooperativa industri- och tjänsteföretag med 1,4 miljoner 
anställda – och att kooperativ bidrar till i genomsnitt ungefär 5 procent av 
medlemsstaternas BNP. Under de senaste åren har det bildats flera hundra kooperativa 
industri- och tjänsteföretag genom omstruktureringar av krisdrabbade företag eller företag 
som saknar efterträdare, vilket gjort att lokala ekonomiska verksamheter och 
arbetstillfällen har kunnat räddas och vidareutvecklas. Parlamentet konstaterar att 
kooperativa grupper inom industrin och tjänstesektorn har spelat en avgörande roll för den 
regionala utvecklingen i vissa av EU:s mest industrialiserade regioner. Vissa industri- och 
tjänstekooperativ som är specialiserade på arbetstagarintegration sysselsätter fler än 
30 000 funktionshindrade och missgynnade personer. Parlamentet konstaterar att 
kooperativ därför har en mycket viktig ekonomisk, social och arbetsmarknadsmässig 
funktion att fylla i EU. 

2. Europaparlamentet påpekar att kooperativ till och med har visat sig ha bättre 
återhämtningsförmåga i kristider än många konventionella företag och konstaterar att det 
finns omfattande exempel på detta, särskilt i fallet med kooperativa banker och industri-
och tjänstekooperativ (arbetstagarkooperativ, sociala kooperativ och kooperativ av små 
och medelstora företag).

3. Europaparlamentet anser att denna goda bärkraft till stor del beror på den kooperativa 
förvaltningsmodellen, som bygger på gemensamt ägande och demokratisk kontroll av 
medlemmarna och även på kooperativens karaktäristiska kapitalackumuleringsmetod. 
Parlamentet anser att denna modell bidrar till att kooperativen intar ett långsiktigt 
förhållningssätt och till att de blir förankrade i den lokala ekonomin, vilket gör dem 
delaktiga i en hållbar utveckling på lokal nivå och förhindrar att de utlokaliserar sin 
verksamhet ens när de internationaliserar den.

4. Europaparlamentet noterar även att kooperativen har en lång tradition av samarbete med 
varandra och att detta gör att de kan dra nytta av storskalsfördelar och utbyta erfarenheter 
och bästa praxis samt överföra mänskliga och finansiella resurser vid behov. Parlamentet 
menar att denna inneboende flexibilitet gör att kooperativen kan överleva även under de 
svåraste kristider.

Regelverk

5. Europaparlamentet anser att man bör stärka denna inbyggda kapacitet till återhämtning 
genom att på vederbörligt sätt beakta kooperativen i all EU-politik för en smart och 
hållbar utveckling för alla samt inom de relevanta flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-
strategin. Parlamentet anser att det bör vidtas nödvändiga åtgärder för att säkerställa lika 
villkor för kooperativ och andra företagsformer, samtidigt som kooperativens 
målsättningar och arbetsmetoder bevaras.
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6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka sina kooperativansvariga 
tjänsteavdelningar genom att inrätta ett direktorat för kooperativ och andra organisationer 
inom den sociala ekonomin (till exempel ömsesidiga bolag) inom GD Näringsliv, med en 
enhet som arbetar uteslutande med fall där industri- och tjänsteföretag som är 
krisdrabbade eller saknar efterträdare omstruktureras till kooperativ.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, i enlighet med ILO:s 
rekommendation 193/2002, se över sin lagstiftning om kooperativ i syfte att anta en 
omfattande strategi till stöd för den kooperativa företagsmodellen och skapa en 
regleringsmiljö som gynnar erkännande och utveckling av kooperativ inom alla områden 
och sektorer. Parlamentet understryker att detta bör inbegripa införande av lämpliga 
finansiella instrument och erkännande av kooperativens roll inom ramen för den nationella 
sociala dialogen.

Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

8. Europaparlamentet anser att överlåtelsen av ett företag till de anställda genom bildandet 
av ett kooperativ ofta är det bästa sättet att garantera ett företags fortlevnad. Parlamentet 
betonar att det borde finnas en specifik post i EU-budgeten för denna form av överlåtelser 
och att denna även borde inbegripa finansiella instrument. Parlamentet begär att det med 
medverkan av EIB och intressenter från den kooperativa rörelsen snarast skapas en 
europeisk mekanism för att främja utvecklingen av kooperativ och, i synnerhet, 
företagsöverlåtelser i form av bildande av kooperativ. 

9. Europaparlamentet konstaterar att de problem som uppstår i samband med att 
företagsägandet överlåts på de anställda mycket ofta hänger samman med inte bara hur 
lång tid förfarandena tar utan också, i ännu större utsträckning, med bristen på kunskaper 
om denna företagsform bland de berörda yrkesmännen (t.ex. jurister och revisorer) och 
inom rättssystemet. Parlamentet framhåller att fortbildning och information på ett viktigt 
sätt skulle bidra till att främja denna företagsform. Dessutom menar parlamentet att det 
måste spridas bättre kunskaper om kooperativ även till fackföreningar och organ som 
ansvarar för att tillhandahålla information om bildande och överlåtelser av företag.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa ett ramverk för att uppmuntra 
överlåtelser av företag till de anställda, inbegripet finansiella mekanismer utformade för 
att hjälpa de anställda att investera i krisdrabbade företag eller företag som saknar 
efterföljare, samt förmånsrätt för anställda, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för ett uppköpserbjudande avseende ett nedläggningshotat företag.

11. Europaparlamentet anser vidare att medlemsstaterna bör bedriva politik som uppmuntrar 
de anställda att ta del av sina företags kapital och resultat, genom att införa konkreta 
skattemekanismer i även andra former av industri- och tjänsteföretag och genom 
nödvändigt rättsligt skydd och motsvarande delaktighetsgrad inom förvaltningen, 
tillsynen, beslutsfattandet och ansvaret inom företaget.

12. Europaparlamentet poängterar att det behövs en exakt och tidig diagnos för att 
krisdrabbade företag ska kunna omstruktureras till ekonomiskt hållbara kooperativ. 
Parlamentet uppmanar myndigheterna på alla nivåer att samarbeta med det kooperativa 
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systemet för att göra sådana tidiga diagnoser och bedöma möjligheterna att omstrukturera 
företagen till kooperativ. 

13. Europaparlamentet föreslår att kommissionen gör en uttömmande och jämförande 
inventering av de nationella lagar som främjar omstruktureringar till kooperativ, särskilt 
företagsövertaganden, konkurslagstiftningen, finansiella mekanismer, institutioner för 
företagsstöd och skapande av horisontella sammanslagningar av kooperativa företag.

Tillgång till kapital och företagsstöd

14. Europaparlamentet påminner om att det inte är lätt för kooperativa industri- och 
tjänsteföretag, särskilt små och medelstora företag, att få tillgång till riskkapital och 
krediter på kapitalmarknaderna. Parlamentet konstaterar också att kooperativen normalt 
sett inte heller kan uppbåda något omfattande kapital från sina medlemmar.

15. Europaparlamentet påpekar att det i vissa medlemsstater finns möjlighet för utomstående 
parter att tillhandahålla riskkapital till kooperativ samtidigt som de får endast begränsad 
rösträtt eller ingen rösträtt alls, så att medlemsägandet och kontrollstrukturen bevaras, och 
att detta har gjort det möjligt för kooperativen att förbättra sina kontakter med andra 
finansiella institut. Parlamentet välkomnar sådana lösningar och uppmuntrar samtliga 
medlemsstater att underlätta kooperativens tillgång till krediter.

16. Europaparlamentet anser att kommissionen och EIB/EIF bör se till att kooperativen har 
tillgång till finansiella mekanismer på EU-nivå – bland annat den handlingsplan för 
finansiering för små och medelstora företag som föreslås i inremarknadsakten – samt vidta 
särskilda åtgärder tillsammans med den kooperativa banksektorn för att säkerställa att så 
sker. 

17. Europaparlamentet anser att de program och fonder som inrättas inom ramen för den 
fleråriga budgetramen (2014–2020) bör fungera som viktiga instrument till stöd för 
kooperativ. Parlamentet menar att man i samband med inrättandet av operativa program 
bör fokusera på hållbar företagsutveckling och ansvarsfull omstrukturering, inbegripet 
åtgärder för företagsöverlåtelser till anställda, sociala kooperativ, lokal utveckling och 
social innovation, med hjälp av globala bidrag och andra finansiella instrument.

18. Europaparlamentet menar även att medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att underlätta 
kooperativens tillgång till alla former av stödtjänster för företag, eftersom det skulle hjälpa 
dem ytterligare till att bidra till en hållbar tillväxt.

19. Europaparlamentet anser vidare att nätverk för samarbete mellan små och medelstora 
företag, såsom sådana som redan finns i EU i kooperativ form (hantverkskooperativ, 
kooperativ av små och medelstora företag, aktivitets- och sysselsättningskooperativ osv.) 
bör uppmuntras, eftersom sådana nätverk avsevärt stärker mikro- och småföretagens 
bärkraft genom gemensam saluföring och gemensamma inköp och andra tjänster och 
hjälper mikro- och småföretag att vara en källa till innovation.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar.


