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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o statutu evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců 
(2011/2116(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 4, 54, 151 až 154 Smlouvy o fungování Evropské unie1,

– s ohledem na doporučení Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 193 ze dne 3. 
června 2002 týkající se podpory družstev,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské 
společnosti (SE)2,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu 
evropské družstevní společnosti (SCE)3,

– s ohledem na směrnici Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut 
evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců4,

– s ohledem na směrnici Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje 
statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. února 2004 o podpoře družstevních společností
v Evropě (KOM(2004)0018),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném 
trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 návrhů pro lepší 
společnou práci, podnikání a obchod“ (KOM(2010)608, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2010 nazvané „Evropská platforma pro 
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní 
soudržnost“ (KOM(2010)0758),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu –
Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový 
růst“ (KOM(2011)0206),

– s ohledem na souhrnnou zprávu o směrnici Rady 2003/72/ES, kterou se doplňuje statut 

                                               
1 Úř. věst. C 83, 30.3.2010.
2 Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1.
3 Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1.
4 Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 22.
5 Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 25.



PE469.787v01-00 4/7 PR\872930CS.doc

CS

evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců1,

– s ohledem na studii o provádění nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 o statutu Evropské 
družstevní společnosti (SCE)2,

– s ohledem na Mezinárodní rok družstev, který na rok 2012 vyhlásila Organizace 
spojených národů3,

– s ohledem na zprávu MOP nazvanou „Odolnost družstevního obchodního modelu v době 
krize (Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis)“4,

– ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Různé 
typy podniků“5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o sociální ekonomice6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o uplatňování směrnice 2002/14/ES, 
kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se 
zaměstnanci v Evropském společenství 7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2003 o rámci pro podporu finanční spoluúčasti 
zaměstnanců8,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 16. září 2010 o přezkumu směrnice Rady 2003/72/ES 
ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti
s ohledem na zapojení zaměstnanců (KOM(2010)0481),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
právní záležitosti a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že družstva prosazují zájmy svých členů a uživatelů a řešení 
společenských problémů a nesnaží se maximalizovat finanční zisk akcionářů;

B. vzhledem k tomu, že družstva jsou důležitým pilířem evropského hospodářství a klíčovou 
hnací silou sociálních inovací, a vzhledem k tomu, že v Evropě je 160 000 družstev, která 
vlastní více než čtvrtina všech Evropanů a která poskytují práci asi 5,4 milionu 
zaměstnanců;

C. vzhledem k tomu, že družstva také poskytují kvalitní a inkluzivní zaměstnání odolné vůči 

                                               
1 Zprávu vypracoval Fernando Valdés Dal-Ré, profesor pracovního práva, Labour Asociados Consultores, 2008.
2 Studii vypracovala organizace Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social 
Enterprises, EKAI Center, 2010.
3 Organizace spojených národů, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall a Lou Hammond Ketilson, Mezinárodní organizace práce, 2009.
5 Úř. věst. C 318, 22.12.2009, s. 22.
6 Úř. věst. C 76E, 25.3.2010, s. 16.
7 Úř. věst. C 76E, 25.3.2010, s. 11.
8 Úř. věst. C 68E, 18.3.2004, s. 429.
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krizi, a to často s vysokým podílem zaměstnanosti žen a migrantů; vzhledem k tomu, že 
družstva díky svému družstevnímu obchodnímu modelu zvýšila během krize obrat a růst, 
přičemž zaznamenala menší počet bankrotů a propouštění;

D. vzhledem k tomu, že právní předpisy týkající se družstev a zapojení zaměstnanců se
v rámci EU liší;

E. vzhledem k tomu, že statut evropské družstevní společnosti (SCE) je dosud jedinou právní 
formou sociální ekonomiky dostupnou na úrovni EU po stažení návrhů Komise na 
evropské sdružení a evropskou vzájemnou společnost v roce 2003, a vzhledem k tomu, že 
statut Evropské nadace se teprve připravuje;

F. vzhledem k tomu, že zavedení statutu SCE je milníkem v uznání družstevního obchodního 
modelu na úrovni EU, a to i v těch členských státech, kde byl koncept družstva
z historických důvodů zdiskreditován;

Družstva v rámci EU

1. připomíná, že družstva a ostatní podniky sociální ekonomiky jsou součástí evropského 
sociálního modelu a jednotného trhu, a proto si zaslouží značné uznání a podporu, jak je 
uvedeno v ústavě některých členských států a v různých klíčových dokumentech EU;

2. poukazuje na to, že nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu 
evropské družstevní společnosti (SCE) (dále jen statut) a směrnice 2003/72/ES, kterou se 
doplňuje statut družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen 
směrnice), spolu úzce souvisejí;

3. s politováním konstatuje, že projekt SCE ještě není s ohledem na jeho omezené využívání 
úspěchem – do roku 2010 bylo zřízeno pouze 17 SCE s celkovým počtem 32 
zaměstnanců1;

4. konstatuje, že využívání SCE se často omezuje na družstva druhého stupně tvořená pouze 
právnickými osobami;

Účast zaměstnanců v SCE

5. vítá skutečnost, že ustanovení o zapojení zaměstnanců jsou v SCE považována za klíčový 
prvek; zdůrazňuje však, že nemusí splňovat požadavky související se zvláštní povahou 
družstev;

6. konstatuje, že směrnice by neměla být revidována před statutem;

7. zdůrazňuje, že revize směrnice by měla reagovat na specifické potřeby zaměstnanců 
družstev, včetně možnosti být majitelem i zaměstnancem téhož podniku; vyzývá Komisi, 
aby vypracovala nástroje k usnadnění vlastnictví družstev zaměstnanci a uživateli;

Budoucnost statutu

                                               
1 KOM(2010)0481.
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8. zdůrazňuje, že v důsledku své složitosti statut nevyhovuje potřebám družstev a měl by být 
zjednodušen, aby byl pro uživatele vstřícnější,

9. upozorňuje na rozdílnost tradic a zákonů o družstvech v celé EU; zdůrazňuje, že statut by 
měl zajistit pro SCE autonomní právní rámec;

10. trvá na plném zapojení všech zúčastněných stran do procesu revize;

Zvyšování zaměstnanosti v družstvech a SCE a posílení družstev jako základních prvků 
sociální ekonomiky

11. vyjadřuje politování nad tím, že Komise z velké části ignorovala doporučení Evropského 
parlamentu týkající se družstev; připomíná, že usnesení1 požadovalo, aby:

 byla v evropských politikách uznána a zohledněna specifika podniků sociální 
ekonomiky,

 byly učiněny kroky, které by zajistily, aby Evropské středisko pro sledování malých
a středních podniků zahrnulo do svých průzkumů podniky sociální ekonomiky,

 byl rozšířen dialog s podniky sociální ekonomiky,
 byl v členských státech zdokonalen právní rámec pro tyto podniky;

12. připomíná, že ve sdělení KOM (2004) 0018 se Komise zavázala ke dvanácti opatřením, 
včetně:

 podporování zúčastněných stran a organizování strukturované výměny informací,
 šíření osvědčených postupů v zájmu zdokonalení vnitrostátních právních předpisů,
 shromažďování evropských statistických údajů o družstvech,
 zjednodušení a přepracování evropských právních předpisů o družstvech,
 iniciování vzdělávacích programů „na míru“ a začlenění odkazů na družstva ve 

finančních nástrojích Evropského investičního fondu;

13. vyjadřuje politování nad tím, že z tohoto seznamu závazků byly uvedeny do praxe pouze 
tři, a to bez výraznějších výsledků; zdůrazňuje, že tyto nedostatky omezují rozvoj 
potenciálu družstev;

14. poukazuje na to, že nedostatek finančních prostředků vede k nedostatečným výsledkům; 
zdůrazňuje potřebu naléhavého zlepšení v Komisi, pokud jde o organizaci a zdroje 
vyčleněné na sociální ekonomiku, a to vzhledem k současné roztříštěnosti pravomocí
a nedostatku pracovníků;

15. zdůrazňuje, že politiky EU ve všech oblastech musí uznat specifika a přínos podniků 
sociální ekonomiky, včetně družstevních podniků, a to zejména úpravou příslušných 
právních předpisů o zadávání veřejných zakázek, státní podpoře a finanční regulaci;

16. vyzývá Komisi, aby zohlednila finanční strukturu družstev v souvislosti s právními 
předpisy týkajícími se kapitálových požadavků a se standardy pro účetní výkaznictví; 
poukazuje na to, že na všechna družstva, a zejména na družstevní banky, se vztahují 

                                               
1 Úř. věst. C 76, 25.3.2010, s. 16.
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právní předpisy týkající se zpětného odkupu družstevních podílů a nedělitelných rezerv;

17. vítá, že Akt o jednotném trhu uznává potřebu podporovat sociální ekonomiku a vyzývá 
Komisi, aby zahájila tolik očekávanou „iniciativu pro sociální podnikání“ založenou na 
družstevních zásadách1;

18. vyzývá Komisi, aby předložila rámec pro sociální ekonomiku zahrnující členské státy
i zúčastněné strany s cílem podpořit výměnu osvědčených postupů a přinést postupné 
zlepšení příslušných pravidel a postupů, zejména v oblasti daní, úvěrů, administrativní 
zátěže, poradenství a opatření na podporu podnikání;

19. požaduje opatření na podporu podnikání, zejména poradenství v oblasti podnikání
a školení zaměstnanců, a přístup k finančním prostředkům pro družstva, a to zejména
k odkupům podniků zaměstnanci nebo zákazníky, protože jsou to nedoceněné nástroje
k záchraně podniků v době krize a k převodu rodinných podniků;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.

                                               
1 http://www.ica.coop/coop/principles.html. 


