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ILO:s rapport IV (1) Promotion of cooperatives
Genom remiss den 11 september 2001 (N2001/8397IARM) har ILO
kommitten anmodats yttra sig över ILO:s rapport IV (1) Promotion of
cooperatives med förslag till rekommendationstext. Kommitten har i sin tur
remitterat ärendet till Sida, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket,
Arbetslivsinstitutet, Verket för näringslivsutveckling, Glesbygdsverket,
Föreningen Svenskt Näringsliv, Svenska Kommunförbundet, Landstings
förbundet, Företagarnas Riksorganisation, Landsorganisationen i Sverige,
Tjänstemännens Centralorganisation, Sveriges Akademikers Central
organisation, Lantbrukarnas Riksförbund, Kooperationens Förhandlings
organisation, Kooperativa Förbundet, Kooperativa Institutet och Föreningen
Kooperativ utveckling i Sverige. En sammanställning över remissyttrandena
bifogas.
Allmänna kommentarer
Med ledning av konferensdiskussionerna i juni 2001 (Provisional Record 18
och 21) har Internationella arbetsbyrån i rubricerade rapport lagt fram förslag
till en rekommendationstext om främjande av kooperativ. ILO-kommitten
finner att det föreliggande textförslaget stämmer väl överens med de av
arbetskonferensen antagna slutsatserna och att det sålunda utgör
"a satisfactory basis for discussion by the Conference at its 90th Session".
ILO-kommitten noterar med tillfredsställelse att ett enigt konferensutskott för
Promotion of Cooperatives varit för utarbetandet av en ny rekommendation om
främjande av kooperativ, avsedd att ersätta 1966 års rekommendation (nr 127)
om kooperativa föreningar (utvecklingsländer). En sådan uppläggning
förordades av kommitten i dess yttrande 2000-08-22 inför förstaårs
behandlingen av ämnet.
Kommitten betonade då även att utgångspunkten för den reviderade
rekommendationen bör vara att kooperativa företag inte skall missgynnas eller
gynnas framför andra företag och att den är konkurrensneutral. Kommitten
framhöll att åtgärder för att främja kooperativ bör bidra till att säkerställa att
kooperativen behandlas på samma sätt som andra företagsformer. Åtgärderna
för att främja kooperativ bör därför vidtas parallellt med eller ingå i åtgärder
för att främja andra företagsformer, särskilt åtgärder som avser tjänster till små
företag eller regional- och arbetsmarknadspolitik. Alla åtgärder som rör andra
företagsformer bör även gälla kooperativa företag.
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Vad gäller innehållet i det nu framlagda förslaget finner kommitten att det bör
kunna vara till stor nytta för att främja kooperativ företagsamhet på samma
villkor som gäller för andra företagsformer. Dock bör denna ambition framgå
än tydligare enligt förslag nedan.
Kommentarer till föreslagen rekommendationstext

ILO-kommitten ställer sig positiv till de av Internationella arbetsbyrån föreslagna
formuleringarna i preambeln.
Kommitten ställer sig även positiv till
de av arbetsbyrån föreslagna formuleringarna i punkten 2 ( ... social and
cultural needs ... ; ... democratic control),
den föreslagna ändringen i punkten 4 (to avoid the use of the word
"Members") och motsvarande ändring i punkterna 7, 8, 9, 10, 13 och 17,
den föreslagna formuleringen i punkten 5 ("including the needs of
disadvantaged groups in order to ..."),
de föreslagna ändringarna i punkten 6.
Med hänvisning till de allmänna kommentarerna ovan föreslår kommitten att
punkten 7. (2) får följande lydelse:
7. (2) Cooperatives should be treated on terms no less favourable than those
accorded to other forms of enterprise and social organization.
Support measures, could be introduced, where appropriate and on equal and
comparable terms with those afforded to other forms of enterprise, for the
activities of cooperatives that meet specific social and public policy outcomes
such as employment promotion or the development of activities benefiting
disadvantaged groups or regions.
Kommitten ställer sig positiv till det första av de två av arbetsbyrån föreslagna
alternativen i punkten 8. (1) (e), nämligen att rekommendationstexten ändras så
att arbetsmiljöfrågorna får en mer renodlad och framträdande plats.
Punkt 8. (1) (e) bör således kunna delas upp i två punkter där den ena specifikt
tar upp "safety and health in the workplace", medan den andra tar upp
"productivity and quality of goods and services".
Kommitten har följande kommentarer till arbetsbyråns förslag i punkterna:
10 (1) Kommitten ställer sig positiv till en referens till "legislation and
regulations ".
10 (2) Kommitten förordar ordet "applicable ".
12 (a) Tillstyrks.
15 (e) Kommitten tillstyrker det av arbetsbyrån föreslagna andra alternativet
att "a link should be established in the text between productivity and equal
opportunity".
16 (d) Tillstyrks.
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I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad vice ordförande,
ledamöterna Delang, Rudeberg, Edström, Nyberg och Zettervall-Thapper samt
ersättarna Westberg och Brorsson. Närvarande har varit ersättarna Eriksson och
Österberg, experten Axell och, adjungerade, Ingemar Sundquist, UD-GC, Kent
Ivarssson, N, Curt-Olof Mann, N, och Ulrika Ehrensvärd, N, samt undertecknad
sekreterare.
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