
A Régiók Bizottságának véleménye a következő tárgyban: „Az Európai Bizottság közleménye a
Tanács, az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága

számára az európai szövetkezetek támogatásáról”

(2004/C 318/05)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA,

Tekintettel az Európai Bizottság közleményére a Tanács, az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára az európai szövetkezetek támogatásáról (COM(2004) 18
végleges);

Tekintettel az Európai Bizottság 2004. február 23-án hozott döntésére, mely szerint az Európai Közösséget
létrehozó szerződés 265. cikkének első bekezdése alapján a fenti témában kikéri a Régiók Bizottságának
véleményét;

Tekintettel a Régiók Bizottsága elnökének 2003. június 19-én hozott döntésére, mely szerint az elnök
megbízza a gazdaság- és szociálpolitikai bizottságot, hogy a fenti témában véleményt alkosson;

Figyelembe véve, hogy a szövetkezeti vállalatok az EU vállalkozáspolitikájában és az üzleteket támogató
szolgáltatásokban nem kapnak elegendő figyelmet, különösen az új szektorokban az új szövetkezetek alapí-
tását illetően;

Figyelembe véve, hogy a lisszaboni célkitűzések megvalósításához mindenfajta vállalkozást egyenlően kell
kezelni és egyenlő mértékben kell támogatni;

Figyelembe véve, hogy a szövetkezetek az európai társadalom szerves részét képezik és jelentősen hozzájá-
rulnak az EU számos gazdasági és szociális problémájának megoldásához;

Tekintettel a gazdaság- és szociálpolitikai bizottság által 2004. április 30-án elfogadott véleménytervezetére
(CdR 97/2004 1. átd.) (előadó: Irma Pellinen, a Haukipudasi Városi Tanács elnöke és az Északkelet-Bothniai
Regionális Tanács tagja (FIN/PES));

a 2004. június 16-án és 17-én tartott plenáris ülésén (a 2004. június 16-i ülésen) elfogadta a következő
véleményt.

1. A Régiók Bizottsága nézetei

A Régiók Bizottsága

1.1 üdvözli az Európai Bizottság közleményét az európai
szövetkezetek előmozdításáról, amelynek célja annak ösztön-
zése, hogy Európa-szerte, átláthatóbbá tételükkel és jellemzőik
jobb megismertetésével, minél többen folyamodjanak a szövet-
kezeteknek e formáihoz. A szövetkezetek működésének jobb
megértése, a szövetkezeti jog továbbfejlesztése, szövetkezetek
helyzetének és munkaráfordításának megtartása és javítása
mind-mind hozzájárul a Közösség célkitűzéseinek megvalósítá-
sához;

1.2 csatlakozik az Európai Bizottság azon nézeteihez,
amelyekben a szövetkezeteket olyan eszközöknek tekinti,
amelyek a KKV-k együttműködését és piaci helyzetének javí-
tását elősegítik, illetve amelyek a tagvásárlóik számára
kiemelkedő minőségű szolgáltatásokat nyújtanak, különösen
úgynevezett „közelségi szolgáltatásokat”, például egészségügyi,
társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokat. A dolgozók
szövetkezetei pozitívan járulhatnak hozzá a tudásalapú társa-
dalom építéséhez;

1.3 hangsúlyozza, mennyire fontos az Európai Bizottságnak
az a célkitűzése, hogy megtalálja, miképpen lehet növelni a kis-
és középvállalkozások hajlandóságát és képességét arra, hogy

szövetkezeti vállalkozási formában hozzanak létre közös válla-
latokat, illetve vállalati csoportosulásokat.

1.4 elismeri, mennyire fontos a strukturált információcsere
megszervezése, a legjobb gyakorlatok megismertetése és a KKV-
kat is érintő együttműködési projektek közzététele;

1.5 támogatja a szövetkezetek pontosabb statisztikai
adatainak gyűjtésére irányuló törekvéseket;

1.6 kiemeli a szövetkezetek részvételének fontosságát az
oktatási, képzési, élethosszig tartó tanulási és elektronikus tanu-
lási programokban, valamint hogy ösztönözni kell az egyete-
meket és a középiskolákat arra, hogy szervezzenek szövetkezeti
vállalatvezetési tanfolyamokat;

1.7 kiemelten fontosnak tartja, hogy megtalálják és terjesz-
szék a szövetkezetek számára nyújtott vállalati támogatásokkal
kapcsolatos közszolgáltatások terén a jól bevált gyakorlatokat;

1.8 hangsúlyozza a szövetkezetek finanszírozásának jelentő-
ségét. Fontos felmérni, vajon van-e arra mód,, hogy külön
hivatkozzanak a szövetkezetekre, amikor az Európai Befektetési
Alap által kezelt pénzügyi eszközök, elsősorban a „Vállalkozás
és vállalkozó szellem, különösen a kis- és középvállalkozások
többéves programja” részét képező alapok felhasználásáról van
szó.. Törekedni kell arra is, hogy a szövetkezetek biztosan
hozzáférhessenek a Közösség programjaihoz, illetve az ezekről
szóló információkhoz;
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1.9 támogatja az Európai Bizottságnak a társadalmi szövet-
kezetekkel kapcsolatos vezérelvek, jól bevált gyakorlatok és
szabályozások tanulmányozására irányuló szándékát;

1.10 biztatja az Európai Bizottságot, hogy kezdeményezzen
vitákat a tagállamokkal az európai szövetkezetről (SCE) szóló
rendelet és irányelv alkalmazásáról;

1.11 támogatja az Európai Bizottságnak a tagállamokkal a
szövetkezetekről szóló jogszabályok tökéletesítése érdekében
folytatott munkáját;

1.12 támogatja a szövetkezeti „törvénymodellek” megfogal-
mazására irányuló erőfeszítéseket;

1.13 fontosnak tartja az SCE-rendelet revíziójával kapcso-
latban megfontolni a rendelet egyszerűsítésének lehetőségét, oly
módon, hogy - ahol csak lehet -, európai szintű közös szabá-
lyok elfogadását indítványozza.

1.14 hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy a szövetkezetek a
mezőgazdaság fejlődéséhez az új tagállamokban oly módon
járuljanak hozzá, hogy támogatják a gazdaságok közti együtt-
működést a felvásárlás, a termékek értékesítése és a termelés
javítása terén;

2. A Régiók Bizottsága ajánlásai

A Régiók Bizottsága

2.1 sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy
minél előbb mérjék fel, milyen határokon belül lehet megvalósí-
tani és támogatni azoknak az érdekelt személyeknek a kezde-
ményezéseit, akiknek célja a hatóságok és a magángazdaságok
üzemeltetőinek felvilágosítása a vállalatok vagy kisvállalkozási
csoportok szövetkezeti formában történő alapításának lehetősé-
géről;

2.2 fontosnak tartja, hogy az Európai Bizottság felderítse a
strukturált információ- és tapasztalatcsere szervezésének és a
szövetkezetek segítségével bonyolított üzletekben bevált
gyakorlatok felismerésének lehetőségét. Az Európai Bizott-
ságnak továbbá érdemes volna a tagállamokkal és az érdekelt
felekkel együtt megvizsgálni, milyen mértékben van szükség a
nemzeti politikák és gyakorlatok összehasonlító elemzésére;

2.3 olyan műholdas technológiákkal és más mintavételi
módszerekkel való kísérletezésre ösztönöz, amelyek az európai
szövetkezetekről szóló szükséges statisztikai adatok össze-
gyűjtését segítik;

2.4 fontosnak tartja, hogy az oktatási, képzési, élethosszig
tartó tanulási és elektronikus tanulási programok – különösen a

nemzetközi programok és a szakértői hálózatok, amelyek az
újítások terén a legjobb gyakorlatok kifejlesztését segítik elő – a
szövetkezetek részvételével is számoljanak;

2.5 kiemeli az üzleteket támogató közszolgáltatásokban
bevált gyakorlatok felismerésének és elterjesztésének fontos-
ságát;

2.6 fontosnak tartja mihamarabb megvizsgálni annak lehető-
ségét, hogy külön hivatkozzanak a szövetkezetekre, amikor az
Európai Befektetési Alap által kezelt pénzügyi eszközök,
elsősorban a „Vállalkozás és vállalkozó szellem, különösen a
kis- és középvállalkozások többéves programja” részét képező
alapok felhasználásáról van szó, továbbá biztosítani, hogy a
szövetkezetek alkalmasnak bizonyuljanak a Közösség program-
jaiban való részvételre, és hogy teljes mértékben hozzáférhes-
senek az ezekről szóló információkhoz;

2.7 az Európai Bizottságot arra ösztönzi, hogy behatóbban
tanulmányozza a társadalmi szövetkezetekkel kapcsolatos poli-
tikákat, bevált gyakorlatokat és szabályozásokat, valamint az
európai szövetkezetek szociális és munkahelyteremtő hatását,
és számoljon be az eredményekről a Közösség intézményeinek;

2.8 javasolja, hogy az Európai Bizottság sürgősen indítson
vitákat a szövetkezetekről szóló európai szintű szabályok alkal-
mazásáért felelős nemzeti hatóságokkal. A tárgyalásoknak
mindenekelőtt azokra a kérdésekre kell összpontosítani, ahol
nemzeti szintű intézkedések szükségesek vagy nemzeti törvé-
nyek alkalmazhatók;

2.9 hangsúlyozza a hatóságokkal való aktív együttműködés
szükségességét – különösen az új tagállamokban – a szövetke-
zetekről szóló törvények tökéletesítése érdekében. Az Európai
Bizottságnak továbbá meg kell követelnie a tagállamoktól, hogy
tájékoztassák az Európai Bizottságot és egymást a szövetkezeti
törvényekkel kapcsolatos módosítási szándékaikról a tervezési
időszakban, illetve az új jogszabályok elfogadása előtt;

2.10 hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy az Európai
Bizottság az érintett nemzeti és európai szervezetektől „tör-
vénymodellek” megfogalmazását kérje, valamint hogy az
Európai Bizottság ehhez készségesen felajánlja a segítségét;

2.11 javasolja, hogy az Európai Bizottság aktívan kövesse
nyomon az SCE-rendelet megvalósítását és készítse el azoknak
a területeknek a jegyzékét, ahol módosításokra van szükség,
hogy a rendelet hatályba lépése után öt évvel lehetővé váljon
annak egyszerűsítése és újbóli hatályba léptetése, ahol arra
szükség van;
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2.12 üdvözli, hogy az Európai Bizottság biztosítani kívánja,
hogy a mezőgazdaság fejlesztéséhez a szövetkezetek és más
szociális gazdasági vállalkozások hozzájárulását közösségi
kezdeményezéseken keresztül lehessen felhasználni;

2.13 hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottságnak és a tagál-
lamok kormányainak meg kell vizsgálni annak lehetőségét,
hogy a szövetkezetek adókedvezményt kaphassanak regionális,
illetve szociális hasznosságuk alapján, illetve annak alapján,
hogy alapvetően betartják-e a szövetkezetek legfőbb alapelveit:
demokratikusak-e, szolidaritás tapasztalható-e a tagok – úgy a
dolgozók, mint a fogyasztók – között, valamint közvetlenül
irányítják-e vállalkozói tevékenységeiket;

2.14 felhívja a figyelmet a helyi gazdaság fejlesztése, vala-
mint új, innovatív munkavállalási formák terén a szövetkeze-
tekben rejlő, helyi és regionális szintű lehetőségekre;

2.15 Arra biztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat,
hogy a mezőgazdaság és a falusi tevékenységek új formáiban –
például a szerves gazdaságban, az akvakultúrában stb. – is
aktívan segítsék elő a szövetkezetek (különösen a kereskedelmi
szövetkezetek) alapítását. Az aktív segítség jelenthet képzést,
könnyítő intézkedéseket, jogtanácsadást, a résztvevők azonosí-
tását, stb;

2.16 felkéri a városi és a körzeti önkormányzatokat, hogy
ipari politikájuk kialakításakor vegyék jobban számításba a
vállalkozások szövetkezeti formáját;

2.17 emlékeztet rá, hogy a szövetkezetek új lehetőségeket
jelentenek a munkavállalás tökéletesítése, a szolgáltatásnyújtás
és a gazdasági megújulás terén a tőkeszegény távoli területeken.

Brüsszel, 2004. június 16.

A Régiók Bizottsága

elnöke
Peter STRAUB

A Régiók Bizottsága véleménye az „Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a végfelhasználói
energiahatékonyságról és az energiaszolgáltatásokról szóló irányelvjavaslatáról”

(2004/C 318/06)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA,

támaszkodva az „Európai Parlament és a Tanács COM(2003) 739 végleges – 2003/0300 (COD) számú, a
végfelhasználói energiahatékonyságról és az energiaszolgáltatásokról szóló irányelvjavaslatára”;

annak alapján, hogy a Tanács 2004. január 23-án határozott arról, hogy az Európai Közösséget alapító
szerződés 175. cikke szerint a bizottságot felkéri állásfoglalásra;

annak alapján, hogy annak elnöke 2002. november 4-én határozott arról, hogy megbízza a fenntartható
fejlődéssel foglalkozó szakbizottságot egy vélemény kidolgozásával;

támaszkodva a Tanács 2002. április 25-i döntésére az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról szóló keret-
egyezményéhez csatolt Kyoto-i Jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról, vala-
mint az ebből adódó kötelezettségek közös kinyilvánításáról (2002/358/EC) (1);

támaszkodva az Európai Parlament és a Tanács 2002. február 11-i döntésére (280/2004/EC) (2) az üvegház-
hatást előidéző gázok kibocsátásának közösségi ellenőrzési rendszeréről és a Kyoto-i Jegyzőkönyv végrehaj-
tásáról;

támaszkodva az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 19-i 96/92/EC számú irányelvére (3) az
elektromos belpiacra vonatkozó közös előírásokról;
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(1) HL L 130., 2002.5.15., 1. o.
(2) HL L 49., 2004.2.19., 1. o.
(3) HL L 27., 1997.1.30., 20. o.


