Η τόνωση του δυναμικού των συνεταιρισμών για τη δημιουργία έξυπνης ανάπτυξης κ αι απασχόλησης
Έκθεση των συζητήσεων της Συνεταιριστικής ομάδας εργασίας (Cooperatives Europe- Ευρωπαϊκή Επιτροπή) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουνίου 2013 και Νοεμβρίου 2014 με περιεχόμενο ιδέες και προτάσεις για δράση
Μάρτιος 2015
Εισαγωγή
1. O οικονομικός και κοινωνικός ρόλος των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην
Ευρώπη είναι μεγάλης σημασίας. Οι συνεταιρισμοί αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 160.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, ανήκουν σε 123 εκατομμύρια
φυσικά πρόσωπα-μέλη και παρέχουν εργασία σε 5,8 εκατομμύρια πολίτες. Κατά
τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης από το 2007, πολλοί
συνεταιρισμοί αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικοί από ό,τι τα άλλα είδη των επιχειρήσεων. Στην πρώην ΕΕ των 15 χωρών οι συνεταιρισμοί είχαν επίπεδο απασχόλησης
το 2009/2010 κατά 31,5% υψηλότερο σε σύγκριση με την περίοδο 2002/2003.
2. Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Οι συνεταιρισμοί περιλαμβάνουν μια ευρεία ποικιλία των
επιχειρήσεων, όπως οι ατομικές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και μεγάλες εταιρείες και όμιλοι, οι οποίοι συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική δυναμική και την ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ανταγωνιστικοί παίκτες σε πολλούς οικονομικούς τομείς.
3. Χάρη στο επιχειρηματικό μοντέλο συλλογικής ιδιοκτησίας, οι συνεταιρισμοί
συμβάλουν στην έξυπνη ανάπτυξη, παρέχοντας καινοτόμες απαντήσεις στις ανάγκες που συχνά δεν προσφέρονται από άλλους τύπους επιχειρήσεων. Οι συνεταιρισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως ο
τραπεζικός, η γεωργία, η ασφάλιση, το λιανικό εμπόριο, η στέγαση, οι κοινωνικές
υπηρεσίες, η υγεία, η εκπαίδευση, ή η προώθηση της πράσινης ενέργειας. Ωστόσο,
πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία των συνεταιρισμών και η αναγνώρισή τους
ποικίλλει πολύ μεταξύ των κρατών μελών: ενώ στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οι
συνεταιρισμοί υπάρχουν σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας, υστερούν σε
κάποιους, λόγω της απουσίας της αναγκαίας αναγνώρισης και υποστήριξης.

4. Αναγνωρίζοντας το σημαντικό δυναμικό των συνεταιρισμών, ο Antonio Tajani,
ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τη Βιομηχανία και την
Επιχειρηματικότητα, συγκρότησε μια κοινή συνεταιριστική ομάδα εργασίας που
συνεδρίασε τέσσερις φορές μεταξύ του Ιουλίου 2013 και του Νοεμβρίου 2014. Ο
στόχος ήταν να αξιολογηθούν οι ειδικές ανάγκες των συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, ο εντοπισμός εμποδίων σε εθνικό επίπεδο, η διεθνοποίηση των συνεταιρισμών, οι υποστηρικτικοί χρηματοπιστωτικοί και επιχειρηματικοί μηχανισμοί,
η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και η γενικότερη προβολή του συνεταιριστικού μοντέλου στους νέους, καθώς και η δυνατότητα της μεταβίβασης επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς για την αποφυγή διακοπής των εργασιών των επιχειρήσεων.
5. Η ομάδα εργασίας καθοδηγείται από τους προέδρους όλων των εθνικών συνεταιριστικών ομοσπονδιών της ΕΕ, καθώς και των Ευρωπαϊκών τομεακών οργανώσεων μαζί με τους αξιωματούχους της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελείται από εκπροσώπους / εμπειρογνώμονες για τα
επιλεγμένα θέματα εργασίας. Τα μέλη συζήτησαν σε βάθος τα προαναφερθέντα
θέματα, ανέφεραν παραδείγματα καλής πρακτικής και επικεντρώθηκαν σε οριζόντιες πτυχές που αφορούν τους συνεταιρισμούς σε όλους τους τομείς.
6. Η ομάδα προσδιόρισε μια πρώτη σειρά βασικών θεμάτων ως ιδιαίτερα σημαντικά για τον τομέα: i) την επιχειρηματική εκπαίδευση, ii) τη χρηματοδότηση, και iii)
την ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης των συνεταιρισμών.
7. Με βάση τις συζητήσεις αυτές, μια ομάδα εργασίας έξι εμπειρογνωμόνων συντονιζόμενη από την περιφερειακή οργάνωση της ΔΣΕ "Συνεταιρισμοί Ευρώπης»,
επεξεργάστηκε το υλικό των εθνικών και ευρωπαϊκών τομεακών συνεταιριστικών
κινήσεων για να προτείνει λύσεις για τα παραπάνω.
8. Οι συνιστώμενες ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα Έκθεση είναι μέτρα πολιτικής που πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει
να αναληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις οργανώσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, με σκοπό την αύξηση των
εμπορικών δυνατοτήτων των συνεταιρισμών.
Συνεταιριστική επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση

9. Για τη στήριξη της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της εστιασμένης
στην ποιότητα ανάπτυξης στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να γίνουν επενδύσεις
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ως εκ τούτου, η επιχειρηματική εκπαίδευση
και κατάρτιση για την υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της δημιουργικότητας είναι ένας από τους τρεις βασικούς τομείς που προσδιορίζονται για
άμεση παρέμβαση από το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιχειρηματικότητα 2020.
10. Ωστόσο, τα προγράμματα σπουδών για τη γενική εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και την κατάρτιση στο μάνατζμεντ, τείνουν να βασίζονται στο κυρίαρχο
επιχειρηματικό μοντέλο της παραδοσιακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με
μετοχικό κεφάλαιο.
11. Οι λίγες πρωτοβουλίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, είναι
μεμονωμένες και ως εκ τούτου δεν αξιοποιούνται πλήρως. Δεν αποτελεί έκπληξη,
επομένως, το ότι οι νέοι που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση ούτε καν εξετάζουν την συνεταιριστική επιλογή, ακόμα και αν το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο θα ήταν το πιο κατάλληλο για το έργο τους. Ως εκ τούτου,
ένας στόχος για δράση θα πρέπει να είναι το πώς να εκπαιδευθούν οι νέοι σχετικά
με τους συνεταιρισμούς, επίσης, με την καλύτερη διάδοση των ωφελημάτων που
προσφέρει το συνεταιριστικό μοντέλο στους επιχειρηματίες μεταξύ των νέων γενεών ..
12. Επιπλέον, το μάνατζμεντ ενός συνεταιρισμού απαιτεί πρόσθετες δεξιότητες και
ικανότητες ειδικά για αυτό το μοντέλο, προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποιος τον
εξειδικευμένο έλεγχο και την ιδιοκτησιακή δομή ενός συνεταιρισμού. Για παράδειγμα, η συμμετοχική και δημοκρατική δομή των συνεταιρισμών απαιτεί ειδικές
ικανότητες για να αναλάβει κάποιος την ευθύνη της διοίκησης, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διακυβέρνηση. Ακόμη, οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι στο διοικητικό συμβούλιο, συχνά δεν έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση και τις
αναγκαίες δεξιότητες.
13. Ορισμένες από τις εθνικές πρωτοβουλίες στα εκπαιδευτικά συστήματα για την
προώθηση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου παρουσιάστηκαν κατά
τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης της συνεταιριστικής ομάδας εργασίας (βλέπε πρακτικά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Υπάρχουν παραδείγματα ειδικών «πακέτων» για συνεταιριστική κατάρτιση στο μάνατζμεντ (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως μάθησης) ακόμα και ειδικά μαθήματα για τον
τίτλο Μάστερ για συνεταιριστικούς επιχειρηματίες σε ορισμένα Κράτη Μέλη.

Προτεινόμενες δράσεις
14. Προκειμένου να υποστηρίξει την πολλαπλότητα των επιχειρηματικών μορφών
στην Ευρώπη ως ένα ισχυρό ανταγωνιστικό επιχείρημα, η ομάδα συνιστά μια μελέτη χαρτογράφησης για τον προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων, καθώς
και καλά παραδείγματα όσον αφορά τη διδασκαλία και την πρακτική στους συνεταιρισμούς και στην κοινωνική οικονομία σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.
15. Η μελέτη χαρτογράφησης θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση
των σχολείων που προσφέρουν κατάρτιση για τα μέλη των συνεταιρισμών, τους
υπαλλήλους και τα διευθυντικά στελέχη, καθώς και σε σχέση με παρόμοιες οργανώσεις σε όλα τα Κράτη Μέλη. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα πρέπει να
συζητηθούν με τα εθνικά Υπουργεία Παιδείας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι
παραπάνω συστάσεις.
16. Όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα «Έρασμος για νέους επιχειρηματίες» προωθείται
καλύτερα στους συνεταιρισμούς, με σκοπό να ωφεληθούν περισσότερο από αυτό.
Η συνεταιριστική ομάδα εργασίας θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται σχετικά με
παρόμοια προγράμματα της ΕΕ και να συμμετέχει σε ευκαιρίες σχεδιασμού μελλοντικών προγραμμάτων.
17. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης σχετικά με τα διάφορα προγράμματα της ΕΕ μέσω διασκέψεων, εργαστηρίων ή σεμιναρίων με την ενεργό συμμετοχή των υπηρεσιών της Επιτροπής.
18. Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων μερών είναι απαραίτητη, έτσι ώστε όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να περιλαμβάνουν τους συνεταιρισμούς στην επιχειρηματική εκπαίδευση, στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων σπουδών για τα σχολεία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο οι νέοι άνθρωποι θα είναι σε θέση να κάνουν μια πιο τεκμηριωμένη επιλογή όταν σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Επιπλέον, θα
διασφαλίσει μια υγιή ποικιλομορφία επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως
βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη.
19. Είναι επίσης σημαντικό οι κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση, προκειμένου να
στηρίξουν τη διδασκαλία του συνεταιριστικού μάνατζμεντ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό θα επιτρέψει σε ένα μεγαλύτερο αριθμό των υφιστάμενων μεμονωμένων πρωτοβουλιών για σπουδές επιπέδου Μάστερ να διασυνδεθούν σε εθνικό

και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια καλύτερη υποστήριξη για την απαιτούμενη συνεταιριστική έρευνα θα γίνει ευκολότερη με αυτόν τον τρόπο, με την υποστήριξη από
το δημόσιο τομέα ή από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Χρηματοδότηση των Συνεταιρισμών
20. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, οι τράπεζες ακολουθούν αυστηρότερους κανόνες για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για
τις ΜΜΕ, που ήταν οι πρώτες που επλήγησαν από τις στρατηγικές αποφυγής του
κινδύνου των εμπορικών τραπεζών. Επί πλέον αυτών, οι συνεταιρισμοί είναι συχνά αντιμέτωποι με την ανεπαρκή γνώση των ιδιωτών επενδυτών σχετικά με το
συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο και αυτό περαιτέρω περιορίζει την πρόσβασή τους σε κεφάλαια.
21. Οι συνεταιρισμοί δεν έχουν ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές. Εξαρτώνται πρωτίστως από τα ίδια κεφάλαιά
των μελών τους, καθώς και από χρηματοδότηση από μέλη και από τραπεζικά δάνεια για να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των μελών. Αυτή η δομική
διαφορά, η οποία αντικατοπτρίζεται σε συγκεκριμένες λογιστικές διατάξεις, σε
συνδυασμό με αυστηρούς κανόνες διακυβέρνησης, καθιστούν τους συνεταιρισμούς λιγότερο ελκυστικούς για τους οικονομικούς επενδυτές με αποτέλεσμα μεγαλύτερες δυσκολίες για την πρόσβαση σε κεφάλαια.
22. Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν βασικούς παράγοντες όσον αφορά τη
χρηματοδότηση των συνεταιρισμών. Οι τράπεζες αυτές είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένες στην παροχή υπηρεσιών στους συνεταιρισμούς κατά την εκκίνηση ή το
στάδιο ανάπτυξης, λόγω του τοπικού χαρακτήρα και της κατανόησης του μοντέλου τους.
23. Υπάρχει ανάγκη για τους συνεταιρισμούς να διερευνηθούν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως λαϊκή-χρηματοδότηση ή την ίδρυση ειδικών ταμείων
για κεφάλαια με σκοπό την παροχή χρηματοδότησης στους συνεταιρισμούς. Αυτό
έχει αναπτυχθεί με επιτυχία σε ορισμένες χώρες της ΕΕ όπως η Γαλλία ή η Ιταλία.
Τα κεφάλαια αυτά έχουν μια λειτουργία μόχλευσης σε σχέση με τα τραπεζικά δάνεια και μια λειτουργία εξασφάλισης κεφαλαίου μερίδων των μελών.
24. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που παρέχουν κεφάλαια, εγγυήσεις, δάνεια, κλπ.,
παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ομάδας εργασίας. Η ΕΕ
δεν παρέχει καμία υποστήριξη ή δράσεις που να συνδέονται με ένα συγκεκριμένο

επιχειρηματικό μοντέλο, όπως οι συνεταιρισμοί ή τα ταμεία αλληλασφάλισης ή οι
συνεργασίες.
25. Η πύλη πληροφοριών "access2eufinance" παρέχει μια επισκόπηση για το πώς
να αποκτηθεί πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ από όλες τις χώρες. Αυτό είναι ένα διαδραστικό εργαλείο, με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν
χρηματοδότηση ανάλογα με τις ανάγκες τους και να έλθουν σε επαφή με τοπικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από
την ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που προσφέρουν
δάνεια, μικροχρηματοδότηση, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της τρίτης συνάντησης (βλέπε αντίστοιχα πρακτικά).
Προτεινόμενες δράσεις
26. Στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου μεταξύ των συνεταιρισμών και της Επιτροπής, η τελευταία θα ενημερώνει Ευρωπαϊκές και εθνικές συνεταιριστικές οργανώσεις για τα διάφορα υφιστάμενα και επικείμενα προγράμματα και εργαλεία
χρηματοδότησης. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι οι συνεταιρισμοί θα έχουν πρόσβαση σε όλους τους μηχανισμούς και τα προγράμματα χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ. Η καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το συνεταιριστικό μοντέλο επιχείρησης θα πρέπει να παρέχεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που εφαρμόζουν αυτά τα
προγράμματα της ΕΕ, έτσι ώστε οι συνεταιρισμοί να μπορούν να εκμεταλλευτούν
καλύτερα τις ευκαιρίες αυτές.
27. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες να
διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τα προγράμματα της ΕΕ. Η διασφάλιση της πληθώρας των επιχειρηματικών μορφών θα πρέπει να αποτελέσει βασικό κριτήριο για τη χορήγηση
στήριξης στα εν λόγω προγράμματα.
28. Η Ομάδα θεωρεί ότι μεταρρυθμίσεις στην εθνική συνεταιριστική νομοθεσία
απαιτούνται προκειμένου να επιτραπούν μη-τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα
πρέπει να ενθαρρύνουν την κεφαλαιοποίηση των συνεταιρισμών μέσω αντίστοιχων εισφορών σε συνεταιρισμούς, χωρίς ή με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου,
εξασφαλίζοντας παράλληλα το ειδικό σύστημα συνεταιριστικής διακυβέρνησης.

29. Όλες οι εθνικού επιπέδου συνεταιριστικές οργανώσεις θα πρέπει να είναι σε
θέση να δημιουργούν εθνικά ταμεία συνεταιριστικής ανάπτυξης, όπως στη Γαλλία,
την Ιταλία ή την Ισπανία, στα οποία κάθε συνεταιριστική επιχείρηση πρέπει να μεταφέρει ένα ποσοστό από τα καθαρά οικονομικά αποτελέσματά τους. Τα ταμεία
αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της ανάπτυξης των
συνεταιρισμών και τη στήριξη προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν τη χρηματοδότηση
συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Στήριξη επιχειρηματικής ανάπτυξης
30. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των συνεταιρισμών απαιτεί εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων. Οι συμβουλές αυτές και η δράση είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την συνεταιριστική ανάπτυξη στην Ευρώπη.
31. Από το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει αρκετές ενέργειες για τις
μικρές επιχειρήσεις, με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων που είναι εύκολες στην πρόσβαση και σχετικές με τις ανάγκες τους. Κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να βρίσκει τις συμβουλές και τις οδηγίες που χρειάζεται.
Ωστόσο, ένας συνεταιρισμός επιχειρηματίας δεν είναι πάντα σε θέση να βρει τις
εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την έναρξη και λειτουργία ενός συνεταιρισμού.
32. Το δίκτυο Europe Enterprise Network (EEN) προσφέρει υποστήριξη και συμβουλές στους επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών. Ωστόσο, το δίκτυο δεν έχει καμία συγκεκριμένη προσέγγιση όσον αφορά τις διάφορες μορφές των επιχειρήσεων. Το ΕΕΝ αποσκοπεί κυρίως στο να
χειρίζεται πρακτικές προκλήσεις όταν ένα έργο αναφέρεται σε διασυνοριακό επίπεδο.
33. Κατά την τρίτη συνεδρίαση της συνεταιριστικής ομάδας εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις όσον αφορά την
υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προτεινόμενες δράσεις
34. Δια-συνεταιριστικά επιχειρηματικά δίκτυα της ΕΕ, όπως αυτά που ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη για τις ΜΜΕ θα πρέπει να ενθαρρύνονται, καθώς τα δίκτυα αυτά ενισχύουν σημαντικά τη βιωσιμότητα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό τη μορφή συνεταιρισμού.

35. Η Επιτροπή της ΕΕ, με τη βοήθεια των ενδιαφερομένων θα πρέπει να προσδιορίσουν τις εθνικές πρακτικές στον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων που παρέχουν συμβουλές σε συνεταιρισμούς γενικότερα και διαδίδουν την
πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους. Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή θα πρέπει να
εξετάσει τον καλύτερο τρόπο για την υποστήριξη των δια-συνεταιριστικών δικτύων επιχειρήσεων της ΕΕ.
36. Όσον αφορά τις πολιτικές που ασχολούνται με τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ενίσχυσης του δυναμικού των συνεταιριστικών εξαγορών για να αποφεύγεται η διακοπή εργασιών των εταιρειών, ιδίως όσον αφορά τα προβλήματα διαδοχής. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα ειδικά μέτρα συνεταιριστικής εκπαίδευσης και για βέλτιστες
πρακτικές, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τους συνεταιρισμούς ή
μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης σε συνεταιρισμό.
37. Θα πρέπει να εξεταστεί ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, ώστε το Ευρωπαϊκό
Επιχειρηματικό Δίκτυο (EEN) να μπορέσει να περιλάβει μια συνεταιριστική διάσταση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνεταιριστικές επιχειρηματικές ανάγκες, όπως η παροχή πληροφοριών για τις σχετικές επαφές και / ή υπηρεσίες σε
διασυνοριακό επίπεδο.
38. Ενεργώντας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, οι οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών καλούνται να ενισχύσουν τις τοπικές / περιφερειακές υπηρεσίες
υποστήριξης των συνεταιρισμών. Τα εμπορικά επιμελητήρια και ομοσπονδίες εργοδοτών θα πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στους συνεταιρισμούς. Όπου η ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες δεν επαρκεί για να δικαιολογήσει την ύπαρξη εξειδικευμένων φορέων, ένα σύστημα παραπομπής δημιουργούμενο από τις οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να είναι πιο κατάλληλο.
Συμπέρασμα
39. Τα επιλεγέντα θέματα αποτελούν σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη μιας πιο
δυναμικής συνεταιριστικής ατζέντας της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, τόσο οι υπηρεσίες
της Επιτροπής όσο και οι συνεταιριστικές οργανώσεις προσδοκούν αυτή η μορφή
διαλόγου μέσω μιας στοχευμένης ομάδας εργασίας να καταστεί μόνιμη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν νέα θέματα προβληματισμού των συνεταιρισμών.

40. Επιπλέον, θα εξεταστεί ο καλύτερος τρόπος για την ενσωμάτωση των συνεταιρισμών στις εργασίες των διαφόρων ομάδων και επιτροπών που διαχειρίζεται η
Επιτροπή, όπως η Συνέλευση των ΜΜΕ, ώστε η συνεταιριστική φωνή να ακουστεί. Περαιτέρω ζητήματα, όπως το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο, η νεολαία, το φύλο, η συνεταιριστική στατιστική, η εξαγορές από τους εργαζόμενους, οι κρατικές
ενισχύσεις, οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, κλπ., είναι σημαντικά θέματα
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους συνεταιρισμούς που πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη συνεχή διάλογο με το Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
41. Η παρούσα έκθεση παρέχει καθοδήγηση στην Επιτροπή της ΕΕ και στα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων για περισσότερη συνεταιριστική ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω συγκεκριμένων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ.
42. Βάσει αυτών των συστάσεων, η ομάδα εργασίας θα συνεργαστεί με συνεταιριστικούς εμπειρογνώμονες για την εφαρμογή αυτών των δράσεων σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής της ΕΕ.

