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Il-kontribut tal-kooperattivi biex tingħeleb il-kriżi  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Lulju 2013 dwar il-kontribut tal-

kooperattivi biex tingħeleb il-kriżi (2012/2321(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod 

partikolari l-Artikolu 54 tiegħu, 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), u b'mod partikolari l-

Artikolu 3(3) tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2009 dwar l-Ekonomija Soċjali1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2012 dwar L-Istatut għal Soċjetà 

Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-involviment tal-impjegati2,  

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2013 b’rakkomandazzjonijiet lill-

Kummissjoni dwar informazzjoni lill-ħaddiema u konsultazzjoni tal-ħaddiema, 

antiċipazzjoni u ġestjoni tar-ristrutturar3, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1435/2003 tat-

22 ta' Lulju 2003dwar l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea (SCE)4, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 94/1069/KE tas-

7 ta' Diċembru 1994 dwar it-trasferiment tal-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju5, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar it-trasferiment tal-intrapriżi 

ż-żgħar u ta’ daqs medju6, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-promozzjoni ta’ soċjetajiet 

kooperattivi fl-Ewropa (COM(2004)0018), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-Inizjattiva għan-Negozju 

Soċjali (COM(2011)0682), 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar 

Kooperattivi u Ristrutturar7, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 193 tal-ILO dwar il-Promozzjoni tal-Kooperattivi, 
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li ġiet approvata mill-gvernijiet tas-27 Stat Membru attwali, ir-Riżoluzzjoni tal-

Assemblea Ġenerali tan-NU tal-2001 dwar “Kooperattivi fl-Iżvilupp tal-Bniedem” u l-fatt 

li n-Nazzjonijiet Uniti pproklamat l-2012 is-Sena Internazzjonali tal-Kooperattivi, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A7-

0222/2013), 

Introduzzjoni 

1. Jirrimarka li l-kooperattivi, flimkien mal-impriżi l-oħra tal-ekonomija soċjali, jiżvolġu 

rwol essenzjali fl-ekonomija Ewropea, speċjalment fi żmien ta' kriżi, billi jgħaqqdu 

flimkien il-profittabbiltà mas-solidarjetà, billi joħolqu impjiegi ta' kwalità, isaħħu l-

koeżjoni soċjali, ekonomika u reġjonali u jiġġeneraw il-kapital soċjali;  jirrikonoxxi, barra 

minn hekk, li l-impriżi tal-ekonomija soċjali għandhom jibbenefikaw minn qafas 

leġiżlattiv aktar ċar u aktar koerenti, filwaqt li tiġi kkunsidrata diversità kbira fost l-

istituzzjonijiet tal-ekonomija soċjali u l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom;  

2. Jinnota li, fl-UE, il-kooperattivi qed ikollhom aktar importanza u li, fosthom, hemm 

madwar 160 000 intrapriża kooperattiva li jappartjenu lil 123 miljun membru u jipprovdu 

impjiegi lil 5.4 miljun persuna – inklużi madwar 50 000 intrapriża kooperattiva fl-

industrija u s-servizzi li jipprovdu impjiegi lil 1.4 miljun persuna – u li l-kooperattivi 

jikkontribwixxu medja ta’ madwar 5 % għall-PDG ta’ kull Stat Membru; jinnota li, matul 

dawn l-aħħar snin, bosta mijiet ta’ intrapriżi kooperattivi industrijali u tas-servizzi ġew 

stabbiliti b’riżultat tar-ristrutturar ta’ negozji fi kriżi jew mingħajr suċċessuri, biex b’hekk 

ġew salvati u żviluppati mill-ġdid impjiegi u attivitajiet ekonomiċi lokali; jinnota li l-

gruppi kooperattivi industrijali u tas-servizzi kellhom impatt kruċjali fuq l-iżvilupp 

reġjonali f’uħud mir-reġjuni l-iktar industrijalizzati tal-UE; jinnota li xi kooperattivi 

"soċjali" speċjalizzati fl-integrazzjoni tax-xogħol jipprovdu impjiegi lil iktar minn 

30 000 persuna diżabbli u żvantaġġata fis-setturi industrijali u tas-servizzi; jenfasizza li l-

kooperattivi saru mudell għal persuni li jaħdmu għal rashom u għall-professjonijiet liberi 

u li dan il-mudell kiber b'mod sinifikanti f'setturi ġodda, bħas-servizzi soċjali u tal-kura 

tas-saħħa, is-servizzi diġitali u ta' appoġġ għan-negozju u servizzi ta' interess ġenerali, li 

preċedentement kienu pprovduti mis-settur pubbliku (pereżempju s-servizzi ambjentali u 

ta' ġestjoni tal-ispazji naturali, l-edukazzjoni u l-kultura u l-produzzjoni tal-enerġija minn 

sorsi rinnovabbli); jinnota li għaldaqstant il-kooperattivi għandhom rwol importanti ħafna 

fl-UE f’termini ekonomiċi, soċjali, ta' żvilupp sostenibbli u ta’ impjieg, u barra minn hekk 

jagħtu spinta lill-innovazzjoni soċjali, li hija suġġett importanti ħafna kemm fl-istrateġija 

UE 2020 kif ukoll f'Orizzont 2020, u biex iwasslu għall-objettiv ta' żvilupp ekonomiku u 

soċjali sostenibbli tal-komunitajiet reġjonali u lokali; 

3. Itenni li l-mudell tan-negozju kooperattiv jikkontribwixxi għal pluraliżmu ekonomiku 

reali, huwa parti vitali "tal-ekonomija tas-suq soċjali" u huwa konformi bis-sħiħ mal-

valuri tat-Trattat tal-UE u mal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020; 

4. Jinnota li bosta kooperattivi wrew li huma iktar reżiljenti fi żminijiet ta’ kriżi minn ħafna 

intrapriżi konvenzjonali, kemm f'termini ta' rati tal-impjieg kif ukoll tal-għeluq tal-

intrapriżi; jinnota li minkejja l-kriżi, inħolqu kooperattivi f'setturi ġodda u innovattivi u 

jinnota li hemm evidenza konsiderevoli ta' din ir-reżiljenza, b’mod partikolari fir-rigward 

tal-banek kooperattivi u l-kooperattivi industrijali u tas-servizzi (kooperattivi tal-



ħaddiema, kooperattivi soċjali u kooperattivi magħmula minn SMEs); jirrimarka li, bħala 

mudell, l-iżvilupp tal-kooperattivi wera li kien kapaċi jirrispondi għall-ħtiġijiet ġodda u 

jistimula l-ħolqien tal-impjiegi aħjar minn mudelli oħra minħabba l-kapaċità kbira tal-

kooperattivi li jadattaw għall-bidla, u li jżommu n-negozju għaddej, meta f'riskju, billi 

jkomplu jsegwu l-missjoni tagħhom; jenfasizza, barra minn hekk, ir-rwol strateġiku tal-

kooperattivi ffurmati minn SMEs, li jistgħu jipprovdu soluzzjonijiet kollettivi għal 

problemi kondiviżi u jippermettu li jiġu żviluppati l-ekonomiji tal-iskala; jinnota, barra 

minn hekk, l-importanza dejjem akbar "tal-kooperattivi tal-komunità", li jippermettu - 

speċjalment f'żoni remoti u żvantaġġati - il-parteċipazzjoni diretta taċ-ċittadini sabiex jiġu 

ssodisfati diversi bżonnijiet, bħal servizzi soċjali u tas-saħħa, servizzi ta' skola, servizzi 

kummerċjali, il-komunikazzjonijiet, eċċ.; 

5. Huwa tal-fehma li l-kooperattivi jistgħu jippromwovu b'mod effettiv l-intraprenditorija 

fuq skala mikroekonomika, fi żminijiet ta' reċessjoni, peress li permezz tagħhom is-sidien 

ta' negozji żgħar, li ħafna drabi jkunu gruppi ta' ċittadini, jistgħu jieħdu f'idejhom ir-

responsabilitajiet tan-negozju; jappoġġa, f'dan ir-rigward, l-iżvilupp tal-kooperattivi fis-

setturi soċjali u tal-benessri, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni soċjali akbar tal-gruppi 

vulnerabbli; 

6. Jargumenta li, grazzi għan-natura deċentralizzata tiegħu, il-mudell tal-kooperattivi 

jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-implimentazzjoni tal-prijoritajiet għall-2020 

stabbiliti fid-Direttiva dwar is-Sorsi tal-Enerġija Rinnovabbli (2009/28/KE) u għat-

tranżizzjoni mill-enerġija fossili lejn enerġija rinnovabbli; jirrimarka, f'dan ir-rigward, il-

fatt li twaqqfu aktar minn 1000 kooperattiva għall-enerġija rinnovabbli miċ-ċittadini; 

jemmen li kooperattivi attivi fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli jippermettu liċ-ċittadini 

jsiru membri kooperattivi tal-proġetti lokali, u jinkoraġġixxu l-investiment fi proġetti tal-

enerġija rinnovabbli, li mbagħad isaħħaħ l-aċċettazzjoni soċjali tagħhom għal 

installazzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli ġodda; iqis li l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-

produzzjoni enerġetika tista' tkabbar kemm l-għarfien tagħhom dwar il-ħtieġa ta' konsum 

tal-enerġija sostenibbli u effiċjenti kif ukoll tal-kontroll tagħhom fuq il-prezzijiet tal-

enerġija; jitlob lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari għar-rwol li l-kooperattivi 

tal-enerġija jista' jkollhom biex iżidu l-użu ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli u biex itejbu l-

effiċjenza enerġetika; 

7. Jesprimi l-fehma li din ir-reżiljenza ikbar fil-parti l-kbira tagħha hija dovuta għall-mudell 

kooperattiv ta’ governanza, ibbażat fuq sjieda konġunta, parteċipazzjoni ekonomika 

demokratika u kontroll, organizzazzjoni u ġestjoni mill-partijiet interessati-membri 

tagħhom, u impenn lejn il-komunità; jenfasizza li r-reżiljenza tal-kooperattivi hija dovuta 

wkoll għall-metodu partikolari ta' akkumulazzjoni ta' kapital tagħhom, li hi inqas 

dipendenti fuq l-iżvilupp tas-swieq finanzjarji u hi marbuta kemm mal-allokazzjoni ta' 

kwantitajiet żejda għall-fondi ta' riserva, fejn possibbli parzjalment indiviżibbli 

(partikolarment fil-forma ta' attivi li jsaħħu l-moviment kooperattiv b'mod ġenerali, wara 

l-ħlas ta' dejn dovut f'każijiet ta' likwidazzjoni), u l-implimentazzjoni tal-objettivi tal-

impriża, filwaqt li juru objettivi soċjali u ekonomiċi bilanċjati kif ukoll l-għan li jtejbu l-

operat u l-attività tagħhom; jikkunsidra li dan il-mudell jgħin biex jiġi żgurat li l-

kooperattivi jieħdu approċċ fit-tul u jankraw ruħhom fl-ekonomija lokali, u 

jikkontribwixxu għall-iżvilupp lokali sostenibbli u sabiex jiġi żgurat li ma 

jiddelokalizzawx, anke meta jinternazzjonalizzaw; 

8. Jinnota li intrapriżi kooperattivi huma kapaċi jissodisfaw b'mod effiċjenti u effikaċi 



bżonnijiet ġodda u eżistenti, f'oqsma bħall-ġestjoni ta' riżorsi kulturali u l-kreattività, u s-

sostenibbiltà ambjentali relatata ma' modi ġodda ta' għajxien u konsum; jenfasizza li l-

kooperattivi kkultivaw ukoll valuri bħall-protezzjoni tal-legalità – eżempju ta' dan hija l-

Italja, fejn il-kooperattivi ġew fdati bil-ġestjoni tal-assi kkonfiskati mingħand il-mafja; 

9. Huwa tal-fehma li l-kooperattivi għandhom jiġu inklużi bis-sħiħ fl-objettivi segwiti mill-

politika industrijali tal-UE u fil-miżuri li ttieħdu mill-UE, fid-dawl ukoll tal-kontribut 

fundamentali tagħhom għar-ristrutturar industrijali, li huwa kapitolu ewlieni fil-politika 

industrijali l-ġdida tal-UE; 

10. Jinnota wkoll li, meta jikkooperaw flimkien, il-kooperattivi jistgħu jieħdu vantaġġ mill-

ekonomiji tal-iskala u jikkondividu l-esperjenza u l-aħjar prattiki, kif ukoll jiġbru jew 

jittrasferixxu r-riżorsi umani u finanzjarji, fejn ikun meħtieġ; huwa tal-fehma li din il-

flessibbiltà inerenti tippermetti lill-kooperattivi jsostnu lilhom infushom saħansitra fl-iktar 

żminijiet diffiċli; 

11. Jinnota li fl-Istati Membri differenti hemm għadd kbir ta' prattiki tajbin, li juru r-riżultati 

eċċellenti miksuba mill-intrapriżi kooperattivi f'termini ta' tkabbir, impjiegi, ir-rati ta' 

sopravivenza u start-ups tan-negozji, "bħas-sistema ta' pagament uniku" (pago único) fi 

Spanja u l-Liġi Marcora fl-Italja – li jgħinu jiffinanzjaw l-istabbiliment ta' kooperattivi 

ġodda permezz ta' benefiċċji tal-qgħad – u "il-kooperattivi tal-impjieg u n-negozju" 

maħluqa fi Franza, l-Isvezja u l-Belġju; jindika, barra minn hekk, gruppi ta' kooperattivi 

individwali li jistgħu volontarjament jiffurmaw gruppi kummerċjali kbar li jkopru setturi 

bħall-industrija, l-agrikoltura, id-distribuzzjoni, il-finanzi, ir-Riċerka u l-Iżvilupp u l-

edukazzjoni ta' livell għoli; josserva li s-soċjetà kooperattiva, immudellata, pereżempju, 

fuq il-British trust, tista' sservi wkoll ta' mudell effiċjenti għat-tmexxija tajba ta' 

organizzazzjonijiet tal-isports professjonali jew semiprofessjonali, li fl-istess ħin tiffaċilita 

l-involviment mill-qrib tal-partijiet interessati prinċipali – is-supporters – fil-ġestjoni ta' 

klabb (professjonali jew mhux professjonali); jistieden lill-Kummissjoni tqis bir-reqqa 

dawn il-prattiki tajbin u tikkunsidra jekk għandhomx jiġu inklużi fit-tfassil ta' politiki tal-

UE favur in-negozju; 

12. Iqis li l-kontribut tal-kooperattivi għall-ekonomija u l-istabbiltà tal-impjiegi tal-UE huwa 

sinifikanti, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi; ; 

13. Jenfasizza l-bżonn li jiġi żviluppat, fost affarijiet oħra, il-mudell tal-kooperattiva tan-

negozju u l-impjieg, intrapriża mibnija gradwalment biex tissodisfa l-ħtiġijiet tal-

intraprendituri tagħha u tevolvi skont kif jiżviluppaw l-attivitajiet tan-negozju tagħhom; 

14. Jinnota, madanakollu, li l-kooperattivi mhumiex invulnerabbli għall-falliment; 

15. Jinnota li fid-diversi Stati Membri hemm sitwazzjonijiet diverġenti li jirriflettu differenzi 

legali u kunċettwali; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni twettaq rieżami tal-

leġiżlazzjoni eżistenti sabiex tfittex bażi komuni u tarmonizza, f'konformità mal-prinċipju 

tas-sussidjarjetà, l-elementi ewlenin bl-għan li jitneħħew l-ostakoli għall-iżvilupp tal-

kooperattivi; 

16. Jenfasizza li l-impjegati jkunu qegħdin jieħdu riskju finanzjarju sostanzjali meta jwaqqfu 

kooperattiva jew meta s-sjieda ta' negozju tgħaddi għand l-impjegati tiegħu; josserva li 

tmexxija tajba, b'mod partikolari f'kooperattiva tal-ħaddiema, tiddependi ħafna fuq l-

appoġġ u s-superviżjoni tal-ġestjoni tan-negozju tal-impjegati; 



Qafas regolatorju 

17. Huwa tal-fehma li din il-kapaċità intrinsika ta’ reżiljenza għandha tissaħħaħ billi tingħata 

l-attenzjoni xierqa lill-kooperattivi fil-politiki kollha relevanti tal-UE mfassla biex 

jingħata kontribut lit-tkabbir sostenibbli u inklużiv, kif ukoll permezz ta' mudell differenti 

ta' żvilupp ekonomiku li jirrispetta l-mudell soċjali Ewropew, u billi tiġi ssimplifikata l-

leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar il-kooperattivi; iqis, b'mod partikolari, li għandha ssir 

referenza għar-rwol important tal-kooperattivi fil-Pjan ta' Azzjoni dwar l-

Intraprenditorija 2020; jemmen li għandhom jittieħdu l-passi neċessarji biex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ekwi fost il-kooperattivi u forom oħra ta’ intrapriżi, filwaqt li jinżammu l-

għanijiet u l-metodi ta’ ħidma tal-kooperattivi kif ukoll il-karattru soċjali tagħhom; 

18. Ifakkar li, permezz tal-leġiżlazzjoni, l-Unjoni Ewropea għandha tirrikonoxxi u tittratta bl-

istess mod id-diversi forom ta' intraprenditorija sabiex jiġi żgurat li l-prinċipju tal-libertà 

intraprenditorjali jkun rispettat, ikun x'ikun l-istatus tal-intrapriża; jiddispjaċih għall-fatt li 

fil-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Intraprenditorija 2020 tagħha, il-Kummissjoni naqset milli 

tiffoka fuq ir-rwol tal-intrapriżi soċjoekonomiċi, u fakkret biss fil-kontribut tagħhom 

għall-ħolqien tal-impjiegi u l-innovazzjoni soċjali u għad-diffikultajiet akbar ta' 

finanzjament li qed jiffaċċaw meta mqabbla mal-SMEs; 

19. Jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni ssaħħaħ is-servizzi tagħha billi toħloq unità 

responsabbli għall-kooperattivi u għall-organizzazzjonijiet soċjoekonomiċi oħra (bħalma 

huma l-organizzazzjonijiet mutwi, fundazzjonijiet u assoċjazzjonijiet involuti f'attivitajiet 

ekonomiċi u finanzjarji), bil-għan li tiffoka aktar fuq miżuri mħejjija li jiżguraw livell 

xieraq ta' riżorsi u jiġi sorveljat u indirizzat l-iżvilupp ta' politika dwar l-

organizzazzjonijiet soċjoekonomiċi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiffoka kif xieraq fuq ir-

ristrutturar tal-intrapriżi industrijali u tas-servizzi fi kriżi jew mingħajr suċċessur 

f’kooperattivi permezz tal-ħolqien ta' servizzi dedikati għal dan il-kompitu; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi aktar flessibbiltà dwar ir-regoli tal-akkwist pubbliku 

għall-intrapriżi mmexxija mill-impjegati, pereżempju billi jiġi inkluż żmien limitat ta' 

prenotazzjoni; 

21. Jistieden ukoll lill-Kummissjoni tiżgura li l-miżuri taħt l-Inizjattiva ta' Negozju Soċjali 

jkunu koordinati u li jitnaqqsu l-ostakli amministrattivi bejn iż-żewġ inizjattivi; 

22. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, b’konformità mar-Rakkomandazzjoni 193/2002 tal-ILO, biex 

jeżaminaw mill-ġdid il-leġiżlazzjoni tagħhom li tapplika għall-kooperattivi b'mod 

ġenerali u b'mod partikolari għal tipoloġiji ta' kooperattivi speċifiċi bħall-kooperattivi tal-

ħaddiema, kooperattivi soċjali, kooperattivi tal-artiġjani u kooperattivi tal-banek, bl-għan 

li tiġi adottata politika li tappoġġa mudell kummerċjali tal-kooperattivi u jinħoloq ambjent 

regolatorju li jiffavorixxi r-rikonoxximent tar-rwol tal-kooperattivi u tal-

organizzazzjonijiet ta' tmexxija tagħhom u l-iżvilupp tal-kooperattivi speċjalment fl-

oqsma u s-setturi li fihom il-mudell ta prova li għandu valur miżjud soċjali, ekonomiku u 

ambjentali; jistieden lill-Istati Membri, li jaġixxu f'kooperazzjoni mas-sħab soċjali u 

partijiet interessati oħra fl-livell reġjonali u lokali, jidentifikaw setturi strateġiċi adattati 

għall-proġetti ta' kooperazzjoni; jenfasizza li dan għandu jinkludi l-introduzzjoni ta’ 

strumenti finanzjarji xierqa u r-rikonoxximent tar-rwol tal-kooperattivi fid-djalogu soċjali 

nazzjonali, flimkien mar-rwol tal-banek kooperattivi tal-kreditu, li minn dejjem taw 

importanza partikolari lill-finanzjament sostenibbli u soċjalment responsabbli u li huma 

stabbiliti tajjeb lokalment; jitlob li din ir-rakkomandazzjoni tinżamm preżenti fil-kuntest 



tar-rieżami tar-Regolament dwar l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea (SCE); 

23. Jenfasizza l-importanza li jitfasslu miżuri regolatorji fi ħdan qafas legali robust li jkunu 

konformi mal-istandards internazzjonali, sabiex jiġu evitati interpretazzjonijiet nazzjonali 

differenti u kwalunkwe riskju ta' vantaġġi jew żvantaġġi kompetittivi li jitqajmu fil-livell 

reġjonali, nazzjonali jew makroreġjonali; 

24. Jenfasizza l-importanza li jiġu inklużi l-kooperattivi fl-istadji kollha tal-proċess 

f'inizjattivi u impriżi futuri tal-Unjoni relatati mal-kooperattivi; 

Trasferimenti u ristrutturar tan-negozji 

25. Jikkunsidra li t-trasferiment ta’ negozju lill-impjegati permezz tal-ħolqien ta’ kooperattiva 

u forom oħra ta' sjieda tal-impjegati jista' jkun l-aħjar mod biex tiġi żgurata l-kontinwità 

ta’ intrapriża; jenfasizza li dan it-tip ta’ trasferiment ta' negozji lill-impjegati, b'mod 

partikolari fir-rigward ta' kooperattivi tal-ħaddiema u akkwisti mill-ħaddiema, għandu 

jkun appoġġat b’linja baġitarja speċifika tal-UE li tkun tinkludi wkoll strumenti 

finanzjarji; jitlob b’urġenza l-ħolqien, bil-parteċipazzjoni tal-Bank Ewropew tal-

Investiment (BEI) u s-sħab soċjali, u mal-partijiet interessati mill-moviment tal-

kooperattivi, ta’ mekkaniżmu Ewropew imfassal biex jippromwovi l-iżvilupp tal-

kooperattivi u, b’mod partikolari, it-trasferiment tan-negozji fil-forma ta’ kooperattivi, 

anke permezz tal-istrument ta' fondi ta' mutwalizzazzjoni; 

26. Jirrimarka li l-użu ta' akkwisti mill-ħaddiema qed issir prattika dejjem aktar komuni fl-

Istati Membri b'rispons għall-kriżi ekonomika; għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni 

tidentifika l-istrumenti finanzjarji jew testendi dawk eżistenti biex din il-prattika 

titħeġġeġ; 

27. Jenfasizza r-rwol attiv tal-kooperattivi soċjali fir-ristrutturar tal-SMEs, b'mod partikolari 

permezz ta' "spin-offs soċjali ", li jippromwovu l-integrazzjoni ta' ħaddiema li jistgħu jiġu 

definiti bħala żvantaġġati u li huma f'sitwazzjoni ta' impjieg kritika, billi tissaħħaħ – 

permezz tas-solidarjetà – kapaċità dejjem akbar li tissodisfa d-domanda soċjali; 

28. Jinnota li ta’ sikwit il-problema li tinqala’ fit-trasferiment ta' negozju lill-impjegati 

mhijiex biss kwistjoni tat-tul tal-proċeduri relevanti iżda hija wkoll, anke iktar importanti 

minn hekk, kwistjoni ta’ nuqqas ta’ għarfien dwar dan ix-xenarju kummerċjali fost il-

professjonisti relevanti (eż. l-avukati u l-kontabilisti) u fi ħdan is-sistema legali u tal-

edukazzjoni; jenfasizza li t-taħriġ u s-sensibilizzazzjoni tal-atturi kollha involuti fil-

ħolqien jew it-trasferiment tas-sjieda tal-intrapriżi jikkontribwixxu b’mod qawwi għall-

promozzjoni ta’ din il-prattika; jirrakkomanda, għalhekk, li l-forma kooperattiva tal-

intrapriża tingħata post permanenti fil-kurrikula relevanti tal-universitajiet u tal-iskejjel 

tal-maniġment; jemmen, barra minn hekk, li l-għarfien aħjar dwar il-kooperattivi għandu 

wkoll jiġi promoss u għandu jkun sostnut finanzjarjament it-trasferiment tan-negozju lill-

impjegati skont il-forma ta' kooperattiva, anke permezz ta' użu mmirat u intelliġenti tal-

Fondi Strutturali, fost it-trade unions u l-korpi inkarigati bil-provvediment tal-

informazzjoni dwar il-ħolqien jew it-trasferiment tan-negozji; jenfasizza l-kompetenza 

miksuba fil-ħolqien u t-trasferiment tal-intrapriżi fil-forma ta' kooperattiva minn 

federazzjonijiet ta' kooperattivi f'xi Stati Membri u jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi 

mekkaniżmi li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni u l-iskambji tal-aħjar prattiki u metodi f'dan il-

qasam fost l-intrapriżi u biex tgħaddi rapporti lill-Kunsill u lill-Parlament dwar l-eżitu; 



29. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw qafas li jiffaċilita t-trasferimenti tan-negozji lill-

impjegati, inklużi mekkaniżmi finanzjarji mfassla biex jgħinu lill-impjegati jinvestu 

f’intrapriżi li jkunu fi kriżi jew mingħajr suċċessur, kif ukoll drittijiet preferenzjali għall-

impjegati, sabiex jinħolqu l-aħjar kundizzjonijiet għall-offerti ta’ akkwiżizzjoni ta’ 

intrapriżi li jkunu f’periklu li jagħlqu; 

30. Jemmen ukoll li l-Istati Membri għandhom jadottaw politiki li jiffaċilitaw azzjoni mill-

impjegati biex jipparteċipaw fil-kapital u r-riżultati tal-intrapriżi tagħhom, anke permezz 

ta’ mekkaniżmi fiskali konkreti f’forom oħra ta’ intrapriżi industrijali u tas-servizzi, u bil-

protezzjoni legali neċessarja u l-proporzjon korrispondenti ta’ parteċipazzjoni fil-

governanza, fis-sorveljanza, fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u fir-responsabilità tal-intrapriża; 

ifakkar li dawn l-attivitajiet jistgħu jżidu l-kompetittività tas-settur rispettiv inġenerali; 

31. Jenfasizza l-aspetti pożittivi ta' mekkaniżmi tipiċi tal-mudell kooperattiv, bħalma hi l-

indiviżibbiltà tar-riservi, jiġifieri r-riservi li ma jistgħux jiġu kondiviżi fost il-membri anki 

fil-każ ta' likwidazzjoni, iżda li għandhom jintużaw għall-iżvilupp tal-moviment tal-

kooperattivi, u dispożizzjonijiet legali li jippermettu partijiet terzi jipprovdu kapital ta' 

riskju lill-kooperattivi, bi jew mingħajr drittijiet tal-vot, bħal fondi ta' mutwalizzazzjoni u 

l-Cooperazione Finanza Impresa (CFI) fl-Italja, l-Institut de Développement de 

l'Economie Sociale (ESFIN-IDES) fi Franza u l-istruttura għall-investiment tal-

Korporazzjoni Mondragon fi Spanja; 

32. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi politiki u miżuri favur iż-żamma tal-impjiegi 

eżistenti u mhux biss il-ħolqien ta' impjiegi ġodda fi start-ups; jitlob lill-Kummissjoni 

toħloq servizzi li jappoġġaw it-twaqqif ta' intrapriżi f'forma ta' kooperattiva billi toħloq 

sensibilizzazzjoni u permezz ta' inizjattivi ta' taħriġ; 

33. Jenfasizza li l-konverżjoni ta’ intrapriżi fi kriżi f’kooperattivi ekonomikament sostenibbli 

tirrikjedi dijanjożi preċiża u bikrija; jistieden lill-awtoritajiet fil-livelli kollha jikkooperaw 

mas-sħab soċjali u l-moviment tal-kooperattivi fit-twettiq ta’ tali dijanjożi bikrija u fil-

valutazzjoni tal-fattibilità u ta' kemm ikun jaqbel li l-intrapriżi jiġu mibdula 

f’kooperattivi; jemmen li t-Trade Unions u l-federazzjonijiet ta' kooperattivi għandhom 

ikunu assoċjati wkoll f'dan il-proċess;  

34. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tagħmel inventarju komprensiv u komparattiv tal-aħjar 

prassi implimentati mill-Istati Membri u tal-liġijiet nazzjonali li jiffavorixxu r-ristrutturar 

fil-forma ta’ kooperattiva, b’mod partikolari l-akkwiżizzjoni tal-intrapriżi, is-sistema 

ġuridika fir-rigward tal-fallimenti, il-mekkaniżmi finanzjarji, l-istituzzjonijiet ta’ appoġġ 

intraprenditorjali u l-ħolqien ta’ għaqdiet intraprenditorjali orizzontali ta’ intrapriżi 

kooperattivi; jenfasizza l-importanza tal-involviment tal-kooperattivi f'tali stħarriġ sabiex 

jiġu stabbiliti l-prijoritajiet; jistieden, għal dak il-għan, lill-Kummissjoni tqis l-iżvilupp ta' 

database li tiġbor sistematikament każijiet u informazzjoni dwar ir-ristrutturar 

f'kooperattivi, biex il-prattiki t-tajba jkunu jistgħu jiġu ċċirkolati u tkun tista' tinġabar data 

konsistenti; 

35. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffaċilitaw u jippromwovu l-emerġenza ta' 

raggruppamenti ta' kooperattivi u intrapriżi soċjali sabiex jgħinuhom isibu r-riżorsi 

meħtieġa biex jokkupaw rwol aktar prominenti fil-katina tal-produzzjoni u d-

distribuzzjoni u biex jappoġġaw l-ekonomiji tal-iskala meħtieġa sabiex jiffinanzjaw ir-

riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni; 



Aċċess għall-finanzjament u appoġġ kummerċjali 

36. Jenfasizza li l-intrapriżi ta’ kooperattivi fl-industrija u s-servizzi, u b’mod partikolari l-

SMEs, ma jistgħux – għal diversi raġunijiet, fosthom in-natura tal-intraprenditorija 

tagħhom – jiksbu aċċess għal kapital ta’ riskju u kreditu fis-swieq kapitali; jinnota wkoll 

li l-kooperattivi tal-ħaddiema f'setturi b'użu intensiv ta' kapital, normalment isibuha 

diffiċli jakkwistaw kwantitajiet kbar ta' kapital mill-membri tagħhom, u li għalhekk 

għandhom jinħolqu strumenti finanzjarji xierqa biex jiġi żgurat ir-rispett għall-forom tal-

intraprenditorija tagħhom; 

37. Jirrimarka li l-kwistjoni tal-aċċess għall-kreditu għall-kooperattivi hija ta' importanza 

partikolari minħabba n-natura speċifika tal-istruttura tagħhom; jitlob, għalhekk, lill-

Kummissjoni, il-Kumitat ta' Basel u l-Bank Ewropew tal-Investiment, jiżviluppaw u 

jużaw parametri tal-kwalità, ukoll f'termini tal-provvediment tal-kreditu u l-finanzjament, 

sabiex ikun hemm distinzjoni bejn ir-rwol tal-kooperattivi, inklużi l-kooperattivi soċjali, u 

tipi oħra ta' negozju; 

38. Iqis li l-kapitalizzazzjoni tal-kooperattivi teħtieġ tissaħħaħ billi jkun hemm użu aħjar tar-

riżorsi li jistgħu jiġu pprovduti mill-istruttura soċjali tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni 

tippromwovi miżuri għall-appoġġ tal-kapitalizzazzjoni, inklużi benefiċċji tat-taxxa - anke 

jekk huma limitati biż-żmien - ladarba l-akkwisti jkunu ġew stabbiliti jew implimentati, 

mingħajr ma jiġu kkunsidrati bħala għajnuna mill-Istat; 

39. Jinnota li f’xi Stati Membri, il-partijiet barranin jistgħu jipprovdu kapital ta’ riskju għal 

kooperattivi bi drittijiet tal-vot limitati jew mingħajr drittijiet tal-vot – sabiex jiġu 

rrispettati s-sjieda tal-membri u l-istruttura ta’ kontroll – u li dan ippermetta li l-

kooperattivi jtejbu d-djalogu tagħhom ma’ istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn; jesprimi l-

approvazzjoni tiegħu għal tali politiki u jħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jiffaċilitaw l-

aċċess għall-kreditu tal-kooperattivi; 

40. Jikkunsidra li l-Kummissjoni flimkien mal-BEI u l-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI), 

għandhom jiżguraw li l-kooperattivi jkollhom aċċess għal mekkaniżmi ta’ finanzjament 

fil-livell tal-UE – inkluż, fejn ikun xieraq, il-pjan ta’ azzjoni għall-finanzjament tal-SMEs 

issuġġerit fl-Att dwar is-Suq Uniku – u li għandhom jagħmlu sforz speċjali flimkien mas-

settur tal-banek kooperattivi sabiex jiżguraw li dan iseħħ; jenfasizza li azzjonijiet bħal 

dawn jistgħu jtejbu l-funzjonament tas-Suq Uniku; 

41. Iqis li l-karatteristiċi speċifiċi tal-banek kooperattivi għandhom jiġu kkunsidrati fir-

regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji u fil-liġijiet implimentattivi li jsegwuha; 

42. Jenfasizza li l-programmi u l-fondi li qed jiġu stabbiliti taħt il-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali (2014-2020) għandhom ikunu strumenti importanti biex jiġu appoġġati l-

kooperattivi; huwa tal-fehma li, meta jiġu stabbiliti programmi operattivi, għandu jkun 

hemm attenzjoni ffukata fuq il-faċilitazzjoni tat-twaqqif ta' kooperattivi ġodda, li 

jipprovdu appoġġ għall-iżvilupp kummerċjali sostenibbli u r-ristrutturar responsabbli, 

inklużi miżuri, b'mod partikolari, dwar it-trasferimenti tan-negozju lill-impjegati u l-

kooperattivi soċjali fl-iżvilupp lokali u l-innovazzjoni soċjali, teknoloġika u tal-proċess 

innovattiv, bl-użu ta’ għotjiet globali u strumenti finanzjarji oħra, inkluż il-Fond għall-

Aġġustament tal-Globalizzazzjoni; 

43. Huwa tal-fehma li fl-ipprogrammar finanzjarju tal-UE u nazzjonali, għandha tingħata 



attenzjoni partikolari (jew ċertu persentaġġ għandu jitwarrab) għall-kooperattivi li 

għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-aċċess għall-impjieg ta' persuni żvantaġġati, kif definiti 

ukoll fir-Regolament (KE) Nru 2204/2002 , sabiex jiġu kkonsolidati u żviluppati aktar 

livelli u livelli aqwa ta' protezzjoni soċjali; 

44. Jistieden lill-Kummissjoni biex, fis-sena finanzjarja li jmiss, tappoġġa proġett pilota biex 

jgħin it-trasferimenti ta' intrapriżi fi kriżi lill-ħaddiema tagħhom, sabiex ikunu jistgħu 

jibqgħu jaħdmu u b'hekk jinħolqu kooperattivi ġodda li jerġgħu jqajmu fuq saqajhom lill-

intrapriżi li huma fi kriżi jew li fallew finanzjarjament; 

45. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa miżuri li jappoġġaw l-impjieg fost iż-żagħżagħ fis-

settur kooperattiv; jistieden ukoll lill-Kummisjoni tħeġġeġ, fl-Istati Membri, it-tixrid tal-

mudell kooperattiv bħala strument ewlieni għall-ħolqien ta' impjiegi ġodda; 

46. Jemmen ukoll li l-Istati Membri għandhom jieħdu passi biex jagħmluha iktar faċli li l-

kooperattivi jiksbu aċċess għall-firxa kollha ta’ servizzi ta’ appoġġ kummerċjali, peress li 

dan se jkompli jgħinhom jikkontribwixxu aktar għall-iżvilupp sostenibbli tal-attivitajiet 

tagħhom; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-Istati Membri jintroduċu miżuri li jiffaċilitaw l-

aċċess tal-kooperattivi għall-kreditu, b'mod partikolari fir-rigward ta' kooperattivi ta' 

ħaddiema, kooperattivi soċjali, kooperattivi tal-artiġjani u kooperattivi stabbiliti minn 

mikrointrapriżi; 

47. Iqis li l-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri xierqa għat-tneħħija ta' kull ostakolu 

legali, amministrattiv jew burokratiku li jimpedixxi jew jirrestrinġi t-tkabbir tal-

kooperattivi; 

48. Jemmen li l-aċċess ta' assoċjazzjonijiet tal-kreditu kooperattivi żgħar għas-swieq għandu 

jiġi ffaċilitat fl-Ewropa kollha; 

49. Jikkunsidra, barra minn hekk, li għandhom jiġu mħeġġa n-netwerks kollaborattivi fost l-

SMEs, bħalma huma dawk li diġà jeżistu fl-UE fil-forma ta’ kooperattivi (il-kooperattivi 

tal-artiġjani, il-kooperattivi tal-SMEs, il-kooperattivi tal-attività u l-impjieg, eċċ.), peress 

li tali netwerks isaħħu b’mod konsiderevoli l-istabbiliment u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi 

mikro u żgħar permezz ta’ kummerċjalizzazzjoni, xiri jew servizzi oħra kondiviżi u 

jgħinuhom biex ikunu għejun tal-innovazzjoni; 

50. Jemmen li sabiex jiġi appoġġat il-ħolqien ta' kooperattivi ġodda, għandhom jiġu 

żviluppati servizzi għall-kooperattivi li għadhom kif bdew; jemmen, barra minn hekk, li 

għandhom jitħeġġu fil-livell kemm nazzjonali kif ukoll Ewropew l-inizjattivi li 

jippromwovu l-mudell kooperattiv fost l-intraprendituri potenzjali ġodda (jiġifieri fil-

kurrikuli tal-universitajiet); 

o 

o     o 

51. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 


