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Bijdrage van coöperaties aan de bestrijding van de crisis  

Resolutie van het Europees Parlement van 2 juli 2013 over de bijdrage van coöperaties 

aan de bestrijding van de crisis (2012/2321(INI))  

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met name 

artikel 54, 

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en met name artikel 3, lid 3, 

– gezien zijn resolutie van 19 februari 2009 over de sociale economie1, 

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2012 over het statuut voor een Europese coöperatieve 

vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers2,  

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2013 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende 

informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van herstructurering3, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1435/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het 

statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)4, 

– gezien Aanbeveling 94/1069/EG van de Commissie van 7 december 1994 inzake de 

overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen5, 

– gezien de mededeling van de Commissie over de overdracht van kleine en middelgrote 

ondernemingen6, 

– gezien de mededeling van de Commissie over de bevordering van coöperatieve 

vennootschappen in Europa (COM(2004)0018), 

– gezien de mededeling van de Commissie over het initiatief voor sociaal ondernemerschap 

(COM(2011)0682), 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake coöperaties en 

herstructurering7, 

– gezien IAO-aanbeveling 193 over de bevordering van de coöperatieve verenigingen, die 

door de regeringen van alle 27 huidige lidstaten is goedgekeurd, gezien de resolutie van 
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2001 van de Algemene Vergadering van de VN over coöperaties in menselijke 

ontwikkeling en gezien het feit dat de Verenigde Naties 2012 hebben uitgeroepen tot het 

Internationaal Jaar van de coöperaties, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0222/2013), 

Inleiding 

1. wijst erop dat coöperaties, samen met andere ondernemingen van de sociale economie, 

binnen de Europese economie een essentiële rol spelen, met name in een periode van crisis, 

door een combinatie van rendabiliteit en solidariteit, met de schepping van kwalitatief 

hoogstaande banen, een versterking van de sociale, economische en regionale cohesie en de 

creatie van sociaal kapitaal; merkt voorts op dat er voor ondernemingen van de sociale 

economie een duidelijker en coherenter wetgevingskader moet zijn, waarbij naar behoren 

rekening wordt gehouden met de rijke diversiteit van de instellingen van de sociale 

economie en met de specifieke kenmerken hiervan; 

2. merkt op dat coöperaties in de EU steeds belangrijker worden en dat er ongeveer 160 000 

ondernemingen zijn die in handen zijn van 123 miljoen leden en die aan 5,4 miljoen 

personen werk verschaffen – inclusief ongeveer 50 000 coöperatieve ondernemingen in de 

industrie en de dienstensector die aan 1,4 miljoen personen werk verschaffen – en dat 

coöperaties gemiddeld ongeveer 5% bijdragen aan het bbp van de lidstaten; merkt op dat de 

voorbije jaren honderden coöperatieve ondernemingen in de industrie en de dienstensector 

werden opgericht ten gevolge van de herstructurering van bedrijven in crisis of zonder 

opvolgers, waardoor lokale economische activiteiten en banen werden gered en 

herontwikkeld; merkt op dat coöperatieve groepen in de industrie en de dienstensector een 

belangrijk effect hebben gehad op de regionale ontwikkeling in sommige van de meest 

geïndustrialiseerde regio's van de EU; merkt op dat “sociale” coöperaties die 

gespecialiseerd zijn in arbeidsintegratie, werk verschaffen aan meer dan 30 000 

gehandicapte en benadeelde personen in de industrie- en de dienstensector; wijst erop dat 

coöperaties een model zijn geworden voor zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep 

en dat dit model aanzienlijk is gegroeid in nieuwe sectoren, zoals sociale diensten en 

gezondheidszorg, digitale- en bedrijfsondersteuningsdiensten en diensten van algemeen 

belang die voorheen werden verstrekt door de overheid (bijvoorbeeld milieudiensten en 

beheer van natuurlijke ruimten, onderwijs en cultuur en de opwekking van energie uit 

hernieuwbare bronnen); merkt op dat coöperaties bijgevolg in de EU een erg belangrijke rol 

spelen op economisch en sociaal gebied en op het gebied van duurzame ontwikkeling en 

werkgelegenheid en dat zij daarnaast fungeren als springplank voor sociale innovatie, een 

thema dat erg belangrijk is zowel in het kader van de Europa 2020-strategie als in het kader 

van Horizon 2020, en merkt op dat coöperaties mee het doel dienen van de duurzame 

economische en sociale ontwikkeling van regionale en lokale gemeenschappen; 

3. benadrukt dat het coöperatieve bedrijfsmodel bijdraagt tot echt economisch pluralisme, een 

onmisbaar element is van de socialemarkteconomie en volledig strookt met de waarden van 

het EU-Verdrag en de doelstellingen van de Europa 2020-strategie; 

4. wijst erop dat coöperaties in tijden van crisis zelfs veerkrachtiger zijn gebleken dan veel 

conventionele ondernemingen, zowel wat het werkgelegenheidscijfer als wat het aantal 

bedrijfssluitingen betreft;   merkt op dat er ondanks de crisis vele coöperaties zijn opgericht 



in nieuwe en innoverende sectoren en dat er beduidend bewijs is van de genoemde 

veerkracht, in het bijzonder met betrekking tot coöperatieve banken en coöperaties in de 

industrie en de dienstensector (werknemerscoöperaties, sociale coöperaties en coöperaties 

van kmo's); wijst erop dat als model, de ontwikkeling van coöperaties beter in staat is 

gebleken om te reageren op nieuwe behoeften en de schepping van banen te stimuleren dan 

andere modellen, als gevolg van het feit dat coöperaties zich beter kunnen aanpassen aan 

veranderingen en er beter in slagen hun bedrijfsactiviteiten te laten voortgaan, wanneer het 

bedrijf in gevaar is, door hun opdracht te blijven uitvoeren; onderstreept voorts het feit dat 

een strategische rol wordt gespeeld door coöperaties die worden gevormd door kmo’s, 

omdat deze collectieve oplossingen kunnen bieden voor gemeenschappelijke problemen en 

de ontwikkeling van schaalvoordelen mogelijk maken; wijst tevens op het groeiende belang 

van "gemeenschapscoöperaties", die vooral in afgelegen en minder ontwikkelde gebieden 

rechtstreekse participatie van de burgers mogelijk maken bij het voorzien in diverse 

behoeften, zoals sociale en gezondheidsdiensten, schooldiensten, commerciële diensten, 

communicatie enz.; 

5. is van mening dat coöperaties in tijden van recessie het bedrijfsleven op micro-economische 

schaal doeltreffend kunnen stimuleren, aangezien zij kleine ondernemers, in veel gevallen 

groepen burgers, in staat stellen ondernemingsverantwoordelijkheden op zich te nemen; 

steunt in deze context het opzetten van coöperaties in de sociale en welzijnssector, omdat 

daarmee de maatschappelijke participatie van zwakkere groeperingen gewaarborgd wordt; 

6. is van mening dat het coöperatieve model door zijn gedecentraliseerde karakter een 

significante bijdrage levert tot de tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2020 van de 

richtlijn hernieuwbare energiebronnen (Richtlijn 2009/28/EG) en tot de transitie van 

fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen; wijst in verband hiermee op het feit 

dat door burgers meer dan 1000 coöperaties zijn opgericht op het gebied van hernieuwbare 

energiebronnen; is van mening dat coöperaties die actief zijn op het gebied van 

hernieuwbare energiebronnen, burgers in staat stellen coöperatief lid te worden van lokale 

projecten en investeringen in projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen 

aanmoedigen, hetgeen op zijn beurt de sociale aanvaarding van installaties voor 

hernieuwbare energiebronnen doet toenemen; is van mening dat de deelname van burgers 

aan energieproductie zowel hun bewustzijn van de behoefte aan een duurzame en efficiënte 

energieconsumptie als hun controle over de energieprijzen kan doen toenemen; vraagt de 

Commissie speciale aandacht te besteden aan de rol die energiecoöperaties kunnen spelen 

om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te laten toenemen en de energie-

efficiëntie te verbeteren; 

7. is van mening dat de genoemde grotere veerkracht grotendeels te danken is aan het 

coöperatieve bestuursmodel, dat gebaseerd is op mede-eigendom, democratische 

economische participatie en controle, organisatie en beheer door de leden-eigenaren en op 

een engagement voor de gemeenschap; benadrukt het feit dat de veerkracht van coöperaties 

ook het gevolg is van de kenmerkende methode ervan voor kapitaalopbouw, die minder 

afhankelijk is van de ontwikkeling van de financiële markten en zowel verband houdt met 

de toewijzing van overschotten aan reservefondsen, indien mogelijk deels ondeelbaar (met 

name in de vorm van activa die de coöperatieve beweging als geheel versterken, na betaling 

van eventuele uitstaande schulden in geval van liquidatie), als met de tenuitvoerlegging van 

de doelstellingen van de onderneming, inclusief evenwichtige sociale en economische 

doelstellingen en het streefdoel de werking en de activiteit ervan te verbeteren; meent dat dit 

model er mee voor zorgt dat coöperaties een langetermijnbenadering volgen gedurende 



meer generaties en dat zij in de lokale economie zijn verankerd, hetgeen bijdraagt tot 

duurzame lokale ontwikkeling en ervoor zorgt dat zij niet delokaliseren, zelfs wanneer zij 

internationaliseren; 

8. stelt vast dat coöperatieve ondernemingen in staat zijn doeltreffend en doelmatig te voorzien 

in bestaande en nieuwe behoeften in sectoren als die van het beheer van cultuurgoederen, de 

creatieve sector en ecologische duurzaamheid in verband met nieuwe leefstijlen en 

consumptiepatronen; benadrukt dat coöperaties ook al waarden garanderen als de 

bescherming van de legaliteit, bijvoorbeeld in Italië, waar aan coöperaties het beheer wordt 

toevertrouwd van in beslag genomen goederen van de maffia; 

9. is van mening dat coöperaties volledig moeten worden opgenomen in de 

industriebeleidsdoelstellingen van de EU en bij de acties die in verband daarmee worden 

ontplooid, ook vanwege hun fundamentele bijdrage aan de herstructurering in de industrie, 

die een essentieel onderdeel van het nieuwe EU-industriebeleid vormt; 

10. merkt eveneens op dat coöperaties door samen te werken kunnen profiteren van 

schaalvoordelen en ervaringen en beste praktijken kunnen uitwisselen, alsmede personeel 

en financiële middelen kunnen samenbrengen of overhevelen, indien nodig; stelt dat 

coöperaties zich dankzij deze inherente flexibiliteit in stand kunnen houden, zelfs in de 

beroerdste tijden; 

11. merkt op dat er in de verschillende lidstaten talrijke goede praktijken bestaan die tekenend 

zijn voor de uitstekende resultaten die coöperatieve ondernemingen hebben neergezet op het 

gebied van groei, werkgelegenheid, bedrijfsoverleving en bedrijfsstarts, zoals het systeem 

van "eenmalige betaling" (pago único) in Spanje en de wet-Marcora in Italië, die helpen de 

oprichting van nieuwe coöperaties te financieren met werkloosheidsuitkeringen, en de 

"coöperaties voor werkgelegenheid en bedrijvigheid" in Frankrijk, Zweden en België;  wijst 

voorts op groepen van afzonderlijke coöperaties die op vrijwillige basis grote 

bedrijvenconcerns kunnen vormen die sectoren beslaan als industrie, landbouw, distributie, 

financiën, O&O en onderwijs op hoog niveau; merkt op dat de coöperatieve vennootschap, 

bijvoorbeeld naar het model van de Britse trust, ook een efficiënt model kan zijn voor goed 

bestuur van (semi)professionele sportorganisaties, dat tegelijk een nauwe betrokkenheid 

mogelijk maakt van de belangrijkste stakeholders – de supporters – bij het beheer van een 

(prof)club; verzoekt de Commissie deze goede praktijken grondig te onderzoeken en te 

overwegen of zij kunnen worden opgenomen in bedrijfsvriendelijke EU-

beleidsmaatregelen; 

12. is van mening dat coöperaties een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese economie 

en een stabiele werkgelegenheid, vooral in tijden van crisis;  

13. benadrukt dat onder andere het model van de activiteiten- en werkcoöperatie moet worden 

ontwikkeld, waarmee ondernemingen geleidelijk kunnen worden opgebouwd om te voldoen 

aan de behoeften van de ondernemers en kunnen evolueren met de ontwikkeling van hun 

zakelijke activiteiten; 

14. merkt echter op dat coöperaties kunnen mislukken; 

15. merkt op dat in de diverse lidstaten diverse situaties kunnen worden aangetroffen, als 

gevolg van de juridische en conceptuele verschillen; verzoekt de Commissie derhalve de 

bestaande wetgeving onder de loep te nemen om raaklijnen te zoeken die het mogelijk 



maken om, met inachtneming van de subsidiariteit, de belangrijkste elementen te 

harmoniseren en zo de obstakels die de ontwikkeling van coöperaties belemmeren, weg te 

werken; 

16. benadrukt dat werknemers met de oprichting van een coöperatie of bij de overdracht van 

een bedrijf aan de werknemers een beduidend financieel risico ingaan; merkt op dat goed 

bestuur, in het bijzonder in een werknemerscoöperatie, sterk afhangt van de ondersteuning 

van en controle op de bedrijfsvoering van de werknemers; 

Regelgevingskader 

17. meent dat deze ingebouwde capaciteit voor veerkracht moet worden versterkt door aan 

coöperaties voldoende aandacht te schenken in alle relevante EU-beleidsdomeinen die zijn 

ontworpen om bij te dragen aan een slimme, duurzame en inclusieve groei, mede via een 

andere vorm van economische ontwikkeling, waarbij het Europese sociale model wordt 

geëerbiedigd, en door de bestaande EU-wetgeving over coöperaties te stroomlijnen; is met 

name van mening dat in het actieplan ondernemerschap 2020 naar de belangrijke rol van 

coöperaties moet worden verwezen; is van mening dat de nodige stappen moeten worden 

ondernomen om gelijke voorwaarden te scheppen voor coöperaties en andere 

ondernemingsvormen en tegelijkertijd de doelstellingen en werkmethodes van coöperaties, 

alsmede hun sociale karakter te behouden; 

18. herinnert eraan dat de Europese Unie de verschillende ondernemingsvormen in de 

wetgeving op gelijke wijze moet erkennen en behandelen, om ervoor te zorgen dat het 

beginsel van de vrijheid van ondernemerschap wordt geëerbiedigd ongeacht het statuut van 

de onderneming; betreurt het feit dat de Commissie in haar actieplan 

Ondernemerschap 2020 geen nadruk heeft gelegd op de rol van ondernemingen van de 

sociale economie en zich ertoe heeft beperkt eraan te herinneren dat zij bijdragen tot het 

scheppen van banen en tot sociale innovatie, noch op het feit dat deze ondernemingen in 

vergelijking met kmo’s meer moeilijkheden ondervinden op het gebied van financiering; 

19. verzoekt de Commissie daarom haar diensten te versterken door een voor coöperaties en 

andere organisaties van de sociale economie (zoals onderlinge verzekeringsmaatschappijen, 

stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met economische en financiële 

activiteiten) bevoegde eenheid in het leven te roepen, teneinde meer aandacht te besteden 

aan maatregelen om te zorgen voor voldoende middelen en aan het volgen en aanpakken 

van de ontwikkeling van het beleid op het gebied van organisaties van de sociale economie;  

zet de Commissie ertoe aan haar aandacht voldoende te richten op de herstructurering van 

industriële en dienstenondernemingen in crisis of zonder opvolgers tot coöperaties, via de 

oprichting van speciaal hiervoor bedoelde diensten; 

20. roept de Commissie op om met betrekking tot de regels voor openbare aanbestedingen meer 

flexibiliteit toe te staan aan door de werknemers geleide ondernemingen, bijvoorbeeld door 

de invoering van een in de tijd beperkte reservatie; 

21. roept de Commissie ook op ervoor te zorgen dat de maatregelen in het kader van het 

initiatief voor sociaal ondernemerschap worden gecoördineerd en dat de administratieve 

belemmeringen tussen de twee initiatieven worden verminderd; 

22. dringt er bij de lidstaten op aan om overeenkomstig aanbeveling 193/2002 van de IAO over 

te gaan tot een herziening van hun wetgeving die van toepassing is op coöperaties in het 



algemeen en op specifieke soorten van coöperaties in het bijzonder, bijvoorbeeld 

werknemerscoöperaties, sociale coöperaties, ambachtcoöperaties en coöperatieve banken, 

teneinde een alomvattend beleid te voeren om het coöperatieve bedrijfsmodel te 

ondersteunen en een regelgevingskader te scheppen waarin de erkenning van de rol van 

coöperaties en de beheersorganisaties ervan wordt bevorderd, vooral op terreinen en in 

sectoren waar dit model zijn meerwaarde op sociaal en economisch gebied en op het gebied 

van milieu heeft bewezen; verzoekt de lidstaten om in samenwerking met de sociale 

partners en andere belanghebbenden op regionaal en lokaal niveau strategische sectoren te 

identificeren die geschikt zijn voor coöperatieve projecten; benadrukt dat de lidstaten 

hiervoor passende financiële instrumenten moeten invoeren en de rol van coöperaties in de 

nationale sociale dialoog moeten erkennen, alsook de rol van coöperatieve kredietbanken 

die van oudsher bijzonder belang hechten aan duurzame en sociaal verantwoorde 

financiering en die sterke lokale wortels hebben; vraagt rekening te houden met deze 

aanbeveling bij de herziening van de verordening betreffende het statuut van de Europese 

coöperatieve vennootschap; 

23. wijst erop dat het van belang is regelgeving in een solide rechtskader en in 

overeenstemming met internationale normen tot stand te brengen, teneinde verschillen in 

nationale interpretaties en risico's van concurrentievoordelen of -nadelen op regionaal, 

nationaal en macroregionaal niveau te voorkomen; 

24. benadrukt hoe belangrijk het is coöperaties te betrekken bij alle stappen van het proces van 

de toekomstige initiatieven en ondernemingen van de Unie met betrekking tot coöperaties; 

Overdracht van bedrijven en herstructurering 

25. is van mening dat de overdracht van een bedrijf aan de werknemers door de oprichting van 

een coöperatie en andere vormen van werknemereigenaarschap de beste manier kunnen zijn 

om de continuïteit van een bedrijf te garanderen; benadrukt dat dit soort overdracht van 

ondernemingen aan hun werknemers, met name wanneer het gaat om 

werknemerscoöperaties of bedrijfsopvolgingen door werknemers (workers buy-out), moet 

worden ondersteund door een specifieke EU-begrotingslijn die ook financiële instrumenten 

omvat; vraagt om met de deelname van de Europese Investeringsbank (EIB) en de sociale 

partners en met belanghebbenden van de coöperatieve beweging dringend een Europees 

stelsel op te richten om de ontwikkeling van coöperaties en in het bijzonder overdrachten 

van bedrijven in de vorm van een coöperatie te bevorderen, met via bijvoorbeeld het 

instrument van fondsen voor onderlinge risicowaarborging; 

26. benadrukt dat bedrijfsopvolging door werknemers in de lidstaten steeds vaker voorkomt, als 

reactie op de economische crisis; verzoekt de Commissie derhalve 

financieringsinstrumenten vast te stellen of de bestaande instrumenten uit te breiden om 

deze praktijk aan te moedigen; 

27. benadrukt de actieve rol van sociale coöperaties bij de herstructurering van kmo's, met name 

door middel van "sociale spin-offs" die bevorderend werken voor de integratie van 

werknemers die weinig kansen hebben en in een kritieke werkgelegenheidssituatie 

verkeren, doordat door middel van solidariteit steeds vaker kan worden voldaan aan de 

sociale vraag; 

28. merkt op dat het probleem bij de overdracht van bedrijven aan de werknemers zeer vaak 

niet alleen een kwestie van de lengte van de toepasselijke procedures is, maar ook, en zelfs 



nog belangrijker, van een gebrek aan kennis over dit bedrijfsscenario bij de relevante 

beroepsbeoefenaars (bv. juristen en boekhouders) en binnen het rechts- en 

onderwijssysteem; benadrukt dat opleiding en bewustmaking van alle actoren die 

tussenbeide komen bij de oprichting van bedrijven of bij de overdracht van het 

eigenaarschap ervan enorm zouden bijdragen tot de bevordering van deze praktijk; beveelt 

daarom aan dat de coöperatieve ondernemingsvorm een vaste plaats krijgt in de relevante 

curricula van universiteiten en managementscholen; is voorts van mening dat meer kennis 

over coöperaties eveneens moet worden bevorderd en dat de overdracht van bedrijven aan 

de werknemers in de vorm van een coöperatie financieel moet worden ondersteund, 

inclusief via een gericht, intelligent gebruik van de structuurfondsen, bij vakbonden en 

organen die als opdracht hebben informatie over de oprichting of overdracht van bedrijven 

te verstrekken;  onderstreept dat in bepaalde lidstaten deskundigheid is verworven inzake de 

oprichting of overdracht van bedrijven in de vorm van een coöperatie door coöperatieve 

federaties en vraagt de Commissie bepalingen in te voeren om meer bepaald de 

samenwerking en de uitwisseling van goede praktijken en methodes hieromtrent tussen 

ondernemingen te vergemakkelijken en om hierover verslag uit te brengen aan de Raad en 

het Parlement; 

29. dringt er bij de lidstaten op aan een kader te ontwikkelen om de overdracht van een bedrijf 

aan de werknemers te faciliteren, met inbegrip van financiële mechanismen die erop zijn 

gericht werknemers te helpen investeren in bedrijven in crisis of zonder opvolger en van 

preferentiële rechten voor werknemers, om de beste voorwaarden te scheppen voor een 

overnamebod op een bedrijf dat met sluiting wordt bedreigd; 

30. is eveneens van mening dat de lidstaten beleidsmaatregelen moeten nemen ter facilitering 

van acties van werknemers om te participeren in het kapitaal en de prestaties van hun 

ondernemingen, via concrete fiscale mechanismen, ook in andere vormen van industriële en 

dienstenondernemingen, en met de nodige wettelijke bescherming en de overeenstemmende 

deelnemingsgraad in het bestuur, de controle, de besluitvorming en de verantwoordelijkheid 

van de onderneming; herinnert eraan dat deze activiteiten het concurrentievermogen van de 

betrokken sector als geheel kunnen doen stijgen; 

31. benadrukt de positieve eigenschappen van mechanismen die kenmerkend zijn voor het 

coöperatieve model, zoals de ondeelbaarheid van de reserves, d.w.z. het feit dat de reserves 

zelfs bij liquidatie niet kunnen worden verdeeld onder de leden, maar moeten worden 

gebruikt voor de ontwikkeling van de coöperatieve beweging, en juridische bepalingen 

waarmee derden de mogelijkheid krijgen om met of zonder stemrecht risicokapitaal in 

coöperaties in te brengen, bijvoorbeeld fondsen voor onderlinge risicowaarborging en de 

Cooperazione Finanza Impresa (CFI) in Italië, het Institut de Développement de l'Economie 

Sociale (ESFIN-IDES) in Frankrijk en de beleggingsstructuur van de Mondragon 

Corporation in Spanje; 

32. roept de Commissie op beleid en maatregelen te bevorderen ten voordele van het behoud 

van bestaande banen en niet alleen de creatie van nieuwe banen in startende 

ondernemingen; vraagt de Commissie nieuwe diensten voor startende ondernemingen te 

creëren om de coöperatieve ondernemingsvorm te ondersteunen via bewustmakings- en 

opleidingsinitiatieven; 

33. benadrukt dat de omschakeling van ondernemingen in crisis naar economisch duurzame 

coöperaties een precieze en vroege diagnose vergt; roept de autoriteiten op alle niveaus op 



samen te werken met de sociale partners en de coöperatieve beweging om deze diagnoses 

vroeg te stellen en na te gaan of de omvorming van bedrijven tot coöperaties mogelijk en 

zinvol is; is van mening dat vakbonden en coöperatieve federaties eveneens bij dit proces 

moeten worden betrokken;  

34. verzoekt de Commissie een volledige inventaris te maken met een vergelijking van de beste 

praktijken die in de lidstaten worden toegepast en de nationale wetten waarmee 

herstructurering in de vorm van een coöperatie wordt bevorderd, met name de 

voorzieningen inzake bedrijfsovernames, faillissementen, financieringsregelingen, 

instellingen voor bedrijfsondersteuning en de oprichting van clusters van coöperaties; 

benadrukt het feit dat het belangrijk is coöperaties bij het maken van deze inventaris te 

betrekken, om prioriteiten te stellen; verzoekt de Commissie met het oog hierop te 

overwegen een gegevensbank op te zetten waarin automatisch alle gevallen van en 

informatie over herstructurering in de vorm van een coöperatie worden opgenomen, om 

ervoor te zorgen dat goede praktijken circuleren en er sprake is van een coherente 

gegevensverzameling; 

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten het ontstaan van clusters van coöperaties en sociale 

ondernemingen te faciliteren en te bevorderen om deze te helpen bij het vinden van de 

middelen die zij nodig hebben om een grotere rol te spelen binnen de productie- en 

distributieketen en om de schaaleconomieën te ondersteunen die nodig zijn om onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie te financieren; 

Toegang tot financiering en bedrijfsondersteuning 

36. onderstreept het feit dat coöperatieve ondernemingen in de industrie en de dienstensector, in 

het bijzonder kmo’s, om verschillende redenen, onder andere de aard van hun 

ondernemerschap, op de kapitaalmarkten geen toegang kunnen krijgen tot durfkapitaal en 

krediet; merkt ook op dat werknemerscoöperaties in kapitaalintensieve sectoren doorgaans 

moeilijkheden ondervinden om van hun leden grote hoeveelheden kapitaal te verkrijgen en 

dat daarom passende financiële instrumenten moeten worden gecreëerd om ervoor te zorgen 

dat hun vormen van ondernemerschap worden geëerbiedigd; 

37. wijst erop dat het onderwerp toegang tot krediet voor coöperaties bijzonder belangrijk is, 

gezien de bijzondere kenmerken van hun structuur; verzoekt de Commissie, het Comité van 

Bazel en de EIB derhalve kwaliteitsparameters te ontwikkelen en te gebruiken, ook voor de 

toekenning van krediet en financiering, teneinde onderscheid te maken tussen de rol van 

coöperaties en sociale ondernemingen en die van andere bedrijfsvormen; 

38. acht het nodig dat de kapitalisatie van coöperaties versterkt wordt door beter gebruik te 

maken van de middelen die door hun aandeelhouders kunnen worden ingebracht; verzoekt 

de Commissie kapitalisatie-initiatieven te bevorderen, onder meer in de vorm van – 

eventueel tijdelijke – fiscale voordelen na de oprichting of de bedrijfsopvolging, zonder dat 

die als staatssteun worden beschouwd; 

39. wijst erop dat in sommige lidstaten derden aan coöperaties durfkapitaal mogen verstrekken 

in ruil voor beperkte of geen stemrechten, om de leden-eigendom en de controlestructuur te 

eerbiedigen, en dat coöperaties hierdoor hun dialoog met andere financiële instellingen 

hebben kunnen verbeteren; spreekt zijn goedkeuring voor dit beleid uit en spoort alle 

lidstaten aan de toegang van coöperaties tot krediet te vergemakkelijken; 



40. is van mening dat de Commissie er samen met de EIB en het Europees Investeringsfonds 

(EIF) voor moeten zorgen dat coöperaties toegang hebben tot financiële regelingen op EU-

niveau – met inbegrip, wanneer dit passend is, van het in het wetgevingspakket 

eengemaakte markt voorgestelde actieplan ter verbetering van de toegang tot financiering 

voor kmo's – en dat zij samen met de coöperatievebanksector een speciale inspanning 

moeten leveren om hiervoor te zorgen; benadrukt dat deze acties de werking van de 

eengemaakte markt kunnen verbeteren; 

41. is van mening dat bij de regulering van de financiële markten en de daaropvolgende 

uitvoeringswetten rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van 

coöperatieve banken; 

42. benadrukt het feit dat de programma's en fondsen die in het kader van het meerjarig 

financieel kader (2014-2020) worden vastgesteld, belangrijke instrumenten voor de 

ondersteuning van coöperaties moeten zijn; voert aan dat bij de vaststelling van operationele 

programma's de focus moet liggen op het faciliteren van de oprichting van nieuwe 

coöperaties, op het verstrekken van steun aan duurzame bedrijfsontwikkeling en 

verantwoorde herstructurering, met name via maatregelen op het gebied van de overdracht 

van bedrijven aan de werknemers en sociale coöperaties, en op lokale ontwikkeling en 

sociale, technologische en procesinnovatie, met behulp van algemene subsidies en andere 

financiële instrumenten, met inbegrip van het Fonds voor aanpassing aan de globalisering; 

43. is van mening dat bij de financiële programmering van de Unie en de lidstaten bijzondere 

aandacht moet worden geschonken aan (of een percentage moet worden uitgetrokken voor) 

coöperaties die tot doel hebben de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen voor 

benadeelde groeperingen zoals die onder meer gedefinieerd zijn in Verordening (EG) nr. 

2204/2002, teneinde het peil van de sociale bescherming te consolideren en te verhogen; 

44. verzoekt de Commissie in het komende begrotingsjaar een proefproject te ondersteunen om 

te helpen bij de overdracht van bedrijven in crisis aan de werknemers, zodat zij kunnen 

blijven werken, en zo nieuwe coöperaties te creëren die ondernemingen in crisis of in staat 

van faillissement er weer bovenop kunnen helpen; 

45. verzoekt de Commissie initiatieven te ontwikkelen ter ondersteuning van de 

werkgelegenheid voor jongeren in de coöperatieve sector; verzoekt de Commissie ook de 

verbreiding van het coöperatieve model in de lidstaten aan te moedigen als bevoorrecht 

instrument voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen; 

46. is van mening dat de lidstaten ook maatregelen moeten nemen om de toegang van 

coöperaties tot het volledige scala van diensten ter ondersteuning van bedrijven te 

vergemakkelijken, aangezien dit hen zal helpen te blijven bijdragen aan een duurzame 

ontwikkeling van de activiteiten ervan; dringt er in verband hiermee bij de lidstaten op aan 

maatregelen in te voeren ter facilitering van coöperaties tot krediet, met name voor 

werknemerscoöperaties, sociale coöperaties, ambachtcoöperaties en coöperaties die bestaan 

uit micro-ondernemingen; 

47. is van mening dat de lidstaten passende maatregelen moeten nemen voor de opheffing van 

elke wettelijke, administratieve of bureaucratische belemmering die de groei van 

coöperaties verhindert of beperkt; 

48. gelooft dat in heel Europa de toegang van kleine coöperatieve kredietverenigingen tot de 



markt moet worden vergemakkelijkt; 

49. is voorts van mening dat samenwerkingsnetwerken tussen kmo's, zoals die in de EU al 

bestaan in de vorm van coöperaties (ambachtcoöperaties, kmo-coöperaties, activiteiten- en 

werkgelegenheidscoöperaties enz.), moeten worden aangemoedigd, aangezien deze 

netwerken de oprichting en duurzaamheid van micro- en kleine ondernemingen aanzienlijk 

versterken door producten gezamenlijk op de markt te brengen, gezamenlijke aankoop of 

andere gezamenlijke diensten en micro- en kleine ondernemingen helpen een innovatiebron 

te worden; 

50. vindt dat diensten voor startende coöperaties moeten worden ontwikkeld om de oprichting 

van nieuwe coöperaties te steunen; is voorts van mening dat zowel op nationaal als op 

Europees niveau initiatieven ter bevordering van het coöperatieve model bij potentiële 

nieuwe ondernemers moeten worden aangemoedigd (bijvoorbeeld in curricula van 

universiteiten); 

o 

o     o 

51. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 

regeringen en parlementen van de lidstaten. 

 


