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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stanovách európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení
(2011/2116(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 4, 54, 151 až 154 Zmluvy o fungovaní Európskej únie1,

– so zreteľom na odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce (ILO) č. 193 z 3. júna 2002 
týkajúce sa podpory družstiev,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách 
európskej spoločnosti2,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách 
európskeho družstva (SCE)3,

– so zreteľom na smernicu Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy 
európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení4,

– so zreteľom na smernicu Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy 
európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. februára 2004 o podpore družstiev v Európe 
(KOM(2004)0018),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu o 
jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo – 50 
návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať, (KOM(2010)0608),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2010 s názvom Európska platforma 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť 
(KOM(2010)0758),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu –
Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – „Spoločne za nový rast“ 
(KOM(2011)0206),

– so zreteľom na súhrnnú správu o smernici 2003/72/ES, ktorou sa dopĺňajú stanovy 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010.
2 Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1.
4 Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 22.
5 Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 25.
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európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení1,

– so zreteľom na štúdiu o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 o stanovách 
európskeho družstva (SCE)2,

– so zreteľom na Medzinárodný rok družstiev, ktorý na rok 2012 vyhlásila Organizácia 
Spojených národov3, 

– so zreteľom na správu ILO s názvom Resilience of the Cooperative Business Model in 
Times of Crisis (Odolnosť družstevného podnikateľského modelu v čase krízy)4,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému 
Rôzne typy podnikov5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o uplatňovaní smernice 2002/14/ES, 
ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami 
v Európskom spoločenstve7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2003 o rámci na podporu finančnej účasti 
zamestnanca8,

– so zreteľom na správu Komisie zo 16. septembra 2010 o revízii smernice Rady 
2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskeho družstva s ohľadom 
na účasť zamestnancov na riadení (KOM(2010)0481),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
právne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2011),

A. keďže družstvá presadzujú záujmy svojich členov a užívateľov, ako aj riešenia 
spoločenských problémov, a nesnažia sa maximalizovať finančný zisk akcionárov;

B. keďže družstvá sú dôležitým pilierom európskeho hospodárstva a kľúčovou hnacou silou 
sociálnej inovácie a keďže v Európe existuje 160 000 družstiev, ktoré vlastní viac ako 
štvrtina všetkých Európanov a ktoré poskytujú prácu približne 5,4 milióna zamestnancov;

C. keďže družstvá tiež poskytujú kvalitné a inkluzívne zamestnanie odolné voči kríze, 

                                               
1 Správu vypracoval Fernando Valdés Dal-Ré, profesor v oblasti pracovného práva, Labour Asociados 
Consultores, 2008.
2 Štúdiu vypracovala organizácia Cooperatives Europe,  European Research Institute on Cooperative and Social 
Enterprises, EKAI Center, 2010.
3 Organizácia Spojených národov, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall a Lou Hammond Ketilson, Medzinárodná organizácia práce, 2009.
5 Ú. v. EÚ C 318, 22.12.2009, s. 22.
6 Ú. v. EÚ C 76E, 25.3.2010, s. 16.
7 Ú. v. EÚ C 76E, 25.3.2010, s. 11.
8 Ú. v. EÚ C 68E, 18.3.2004, s. 429.
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pričom často zamestnávajú vysoký podiel žien a migrantov; keďže vďaka svojmu 
družstevnému podnikateľskému modelu zvýšili obrat a rast počas krízy pri menšom počte 
bankrotov a prepúšťaní;

D. keďže právne predpisy týkajúce sa družstiev a účasti zamestnancov sa v celej EÚ líšia;

E. keďže stanovy európskeho družstva (SCE) sú zatiaľ jedinou právnou formou sociálneho 
hospodárstva na úrovni EÚ po tom, čo Komisia stiahla návrhy na vytvorenie európskeho 
združenia a európskej vzájomnej spoločnosti v roku 2003, a vzhľadom  na to, že stanovy 
európskej nadácie sa ešte stále vypracúvajú;

F. keďže zavedenie stanov SCE je veľmi dôležitou etapou v procese uznávania družstevného 
podnikateľského modelu na úrovni EÚ, a to aj v tých členských štátoch, kde sa koncepcia 
družstiev z historických dôvodov zdiskreditovala;

Družstvá v kontexte EÚ

1. pripomína, že družstvá a iné podniky sociálneho hospodárstva sú súčasťou európskeho 
sociálneho modelu a jednotného trhu, a preto si zaslúžia rozhodné uznanie a podporu, ako  
sa stanovuje v ústavách niektorých členských štátov a rôznych kľúčových dokumentoch 
EÚ;

2. poukazuje na to, že nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách 
európskeho družstva (SCE) (ďalej len stanovy) a smernica 2003/72/ES (ďalej len 
smernica), ktorou sa dopĺňajú stanovy európskeho družstva s ohľadom na účasť 
zamestnancov na riadení, sú úzko prepojené;

3. s ľútosťou berie na vedomie skutočnosť, že SCE sa zatiaľ nedokázalo presadiť vzhľadom 
na jeho zriedkavé využívanie – do roku 2010 bolo založených len 17 SCE, v ktorých je 
zamestnaných celkovo 32 osôb1;

4. poznamenáva, že využívanie SCE sa často obmedzuje na družstvá druhého stupňa, ktoré 
sú tvorené len právnickými osobami;

Účasť zamestnancov na SCE

5. víta skutočnosť, že ustanovenia o účasti zamestnancov sa považujú za kľúčový prvok v 
SCE; poukazuje však na to, že je možné, že nespĺňajú požiadavky spojené s osobitnou 
povahou družstiev;

6. konštatuje, že smernica by sa nemala revidovať pred stanovami;

7. zdôrazňuje, že revízia smernice by sa mala zamerať na osobitné potreby zamestnancov 
družstiev vrátane možnosti byť zároveň majiteľom i zamestnancom toho istého podniku; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila nástroje na uľahčenie vlastníctva družstiev zo strany 
zamestnancov a užívateľov;

Budúcnosť stanov
                                               
1 KOM(2010)0481.
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8. zdôrazňuje, že stanovy vzhľadom na svoju zložitosť nespĺňajú potreby družstiev a mali by 
sa zjednodušiť, aby boli prijateľnejšie pre užívateľov;

9. upriamuje pozornosť na rôznorodosť tradícií a právnych predpisov v oblasti družstiev v 
celej EÚ; kladie dôraz na to, že stanovy by mali pre SCE zabezpečiť autonómny právny 
rámec;

10. trvá na tom, aby do procesu revízie boli plne zapojené všetky zainteresované strany;

Zvýšenie zamestnanosti v družstvách a SCE a posilnenie družstiev ako kľúčových 
prvkov sociálneho hospodárstva

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vo veľkej miere ignorovala odporúčania 
Parlamentu týkajúce sa družstiev; pripomína, že v uznesení1 sa požadovalo, aby sa:

 v európskych politikách uznali a zohľadnili špecifiká podnikov sociálneho 
hospodárstva,

 prijali kroky na zabezpečenie toho, že monitorovacie stredisko európskych malých a 
stredných podnikov zahrnie do svojich prieskumov aj podniky sociálneho 
hospodárstva,

 zintenzívnil dialóg s podnikmi sociálneho hospodárstva,
 zlepšil právny rámec pre tieto podniky v členských štátoch;

12. pripomína, že v KOM(2004)0018 sa Komisia zaviazala k dvanástim opatreniam, medzi 
ktoré patrí:

 podporovanie zainteresovaných strán a organizovanie štruktúrovanej výmeny 
informácií,

 šírenie najlepších postupov v záujme zdokonalenia vnútroštátnych právnych 
predpisov,

 zhromažďovanie európskych štatistických údajov týkajúcich sa družstiev,
 zjednodušenie a zrevidovanie európskych právnych predpisov v oblasti družstiev,
 iniciovanie prispôsobených vzdelávacích programov a začlenenie odkazov na 

družstvá do finančných nástrojov Európskeho investičného fondu;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že z tohto zoznamu záväzkov sa zaviedli do praxe len tri, 
a to bez akýchkoľvek významných výsledkov; zdôrazňuje, že takéto nedostatky 
obmedzujú rozvojový potenciál družstiev;

14. poukazuje na to, že nedostatok zdrojov vedie k nepostačujúcim výsledkom; zdôrazňuje, že 
v rámci Komisie sú vzhľadom na súčasné rozdelenie právomocí a nedostatok personálu 
potrebné naliehavé zlepšenia, pokiaľ ide o organizáciu a zdroje vyčlenené na sociálne 
hospodárstvo;

15. zdôrazňuje, že v politikách EÚ vo všetkých oblastiach sa musia uznať špecifiká a prínos 
podnikov sociálneho hospodárstva vrátane družstiev, a to konkrétne prostredníctvom 
úpravy príslušných právnych predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania, štátnej 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 76, 25.3.2010, s. 16.
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pomoci a finančnej regulácie;

16. vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy finančnú štruktúru družstiev v súvislosti s právnymi 
predpismi v oblasti kapitálových požiadaviek, účtovným štandardom a normami pre 
výkazníctvo; poukazuje na to, že všetky družstvá a najmä družstevné banky sú 
ovplyvnené právnymi predpismi týkajúcimi sa spätného odkúpenia akcií družstiev a 
nedeliteľných rezerv;

17. víta skutočnosť, že Akt o jednotnom trhu uznáva potrebu podporovať sociálne 
hospodárstvo, a naliehavo žiada Komisiu, aby začala dávno očakávanú Iniciatívu pre 
sociálne podnikanie založenú na družstevných zásadách1;

18. naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala rámec pre sociálne hospodárstvo so zapojením 
tak členských štátov, ako aj zainteresovaných strán, s cieľom podporiť výmenu najlepších 
postupov a dosiahnuť postupné zdokonalenie príslušných pravidiel a postupov, najmä 
v oblasti zdanenia, pôžičiek, administratívneho zaťaženia a opatrení týkajúcich sa 
konzultácií a podpory podnikania;

19. požaduje opatrenia na podporu podnikania, predovšetkým pokiaľ ide o konzultácie 
v oblasti podnikania a o odbornú prípravu zamestnancov, a prístup k finančným 
prostriedkom pre družstvá, najmä v prípade odkúpenia podielov zo strany zamestnancov 
alebo zákazníkov, pretože sú podceňovaným nástrojom na záchranu podnikov v čase krízy 
a na prevod rodinných podnikov;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.

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


