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Pozměňovací návrh 1
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Název 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 o přispění družstev k překonání krize o přispění družstev a sociálních podniků k 
překonání krize

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Ivo Belet

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii 
(SEU), zejména na čl. 3 odst. 3 této 
smlouvy,

Or. nl

Pozměňovací návrh 3
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod –1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. připomíná, že družstevní hnutí 
představuje projekt, ve kterém se snižují 
nerovnosti a který podporuje zařazení 
založených organizací do společnosti, 
čímž nabízí veřejnosti demokratickou 
alternativu k vytváření zaměstnanosti, ke 
stabilizaci populace v boji proti sociální a 
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hospodářské dezertifikaci, k podpoře 
spravedlivého a udržitelného obchodu a 
ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace 
různých skupin obyvatelstva, které vybízí 
k zapojení do činností družstev.
Zdůrazňuje, že v dnešní kapitalistické 
společnosti družstevní hnutí samo o sobě 
nevyřeší všechny sociální a ekonomické 
problémy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v EU existuje 160 tisíc 
družstevních podniků, jež vlastní 123 
milionů členů a které poskytují pracovní 
místa pro 5,4 milionu osob – včetně 
přibližně 50 tisíc družstevních podniků v 
průmyslu a službách, které poskytují 
pracovní místa pro 1,4 milionu osob –, a že 
družstva přispívají průměrně zhruba 5 % k 
HDP členských států; konstatuje, že 
v uplynulých několika letech vedla 
restrukturalizace podniků, které se 
nacházely v krizi nebo neměly nástupce, k 
založení několika stovek družstevních 
podniků v oblasti průmyslu a služeb a 
přinesla záchranu a rozvoj místní 
hospodářské činnosti a pracovních míst; 
konstatuje, že mají družstevní uskupení 
v oblasti průmyslu a služeb klíčový vliv na 
regionální rozvoj v oblastech EU 
s nejrozvinutějším průmyslem; bere na 
vědomí, že některá družstva v oblasti 
průmyslu a služeb, která se zaměřují na 
pracovní integraci, poskytují pracovní 
místa více než 30 tisícům zdravotně 
postižených a znevýhodněných osob; 
konstatuje tedy, že družstva proto mají z 

1. připomíná, že v EU existuje 160 tisíc 
družstevních podniků, jež vlastní 123 
milionů členů a které poskytují pracovní 
místa pro 5,4 milionu osob – včetně 
přibližně 50 tisíc družstevních podniků v 
průmyslu a službách, které poskytují 
pracovní místa pro 1,4 milionu osob –, a že 
družstva přispívají průměrně zhruba 5 % k 
HDP členských států; konstatuje, že 
v uplynulých několika letech vedla 
restrukturalizace podniků, které se 
nacházely v krizi nebo neměly nástupce, k 
založení několika stovek družstevních 
podniků v oblasti průmyslu a služeb a 
přinesla záchranu a rozvoj místní 
hospodářské činnosti a pracovních míst; 
konstatuje, že mají družstevní uskupení 
v oblasti průmyslu a služeb klíčový vliv na 
regionální rozvoj v oblastech EU 
s nejrozvinutějším průmyslem; bere na 
vědomí, že některá družstva v oblasti 
průmyslu a služeb, která se zaměřují na 
pracovní integraci, poskytují pracovní 
místa více než 30 tisícům zdravotně 
postižených a znevýhodněných osob; 
zdůrazňuje, že družstevní model značně 
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hlediska hospodářského, sociálního a 
zaměstnanosti velmi důležitou úlohu;

vzrostl v netradičních odvětvích, jako jsou 
např. sociální služby a zdravotní péče, 
digitální služby, služby na podporu 
podnikání a služby obecného zájmu, které 
dříve poskytoval veřejný sektor (např. 
výroba energie z obnovitelných zdrojů), a 
stal se rovněž vzorem pro samostatně 
výdělečně činné osoby a svobodná 
povolání; konstatuje tedy, že družstva 
proto mají z hlediska hospodářského, 
sociálního a zaměstnanosti velmi důležitou 
úlohu a jsou navíc výchozím bodem pro 
sociální inovaci, která je jedním z velmi 
důležitých témat strategie EU 2020 i 
program Horizont 2020;  

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v EU existuje 160 tisíc 
družstevních podniků, jež vlastní 123 
milionů členů a které poskytují pracovní 
místa pro 5,4 milionu osob – včetně 
přibližně 50 tisíc družstevních podniků v 
průmyslu a službách, které poskytují 
pracovní místa pro 1,4 milionu osob –, a že 
družstva přispívají průměrně zhruba 5 % k 
HDP členských států; konstatuje, že 
v uplynulých několika letech vedla 
restrukturalizace podniků, které se 
nacházely v krizi nebo neměly nástupce, k 
založení několika stovek družstevních 
podniků v oblasti průmyslu a služeb a 
přinesla záchranu a rozvoj místní 
hospodářské činnosti a pracovních míst; 
konstatuje, že mají družstevní uskupení 
v oblasti průmyslu a služeb klíčový vliv na 

1. připomíná, že v EU existuje 160 tisíc 
družstevních podniků, jež vlastní 123 
milionů členů a které poskytují pracovní 
místa pro 5,4 milionu osob – včetně 
přibližně 50 tisíc družstevních podniků v 
průmyslu a službách, které poskytují 
pracovní místa pro 1,4 milionu osob –, a že 
družstva přispívají průměrně zhruba 5 % k 
HDP členských států; konstatuje, že 
v uplynulých několika letech vedla 
restrukturalizace podniků, které se 
nacházely v krizi nebo neměly nástupce, k 
založení několika stovek družstevních 
podniků v oblasti průmyslu a služeb a 
přinesla záchranu a rozvoj místní 
hospodářské činnosti a pracovních míst; 
konstatuje, že mají družstevní uskupení 
v oblasti průmyslu a služeb klíčový vliv na 
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regionální rozvoj v oblastech EU 
s nejrozvinutějším průmyslem; bere na 
vědomí, že některá družstva v oblasti 
průmyslu a služeb, která se zaměřují na 
pracovní integraci, poskytují pracovní 
místa více než 30 tisícům zdravotně 
postižených a znevýhodněných osob; 
konstatuje tedy, že družstva proto mají z 
hlediska hospodářského, sociálního a 
zaměstnanosti velmi důležitou úlohu;

regionální rozvoj v oblastech EU 
s nejrozvinutějším průmyslem; bere na 
vědomí, že některá družstva v oblasti 
průmyslu a služeb, která se zaměřují na 
pracovní integraci, poskytují pracovní 
místa více než 30 tisícům zdravotně 
postižených a znevýhodněných osob;
konstatuje, že během uplynulých několika 
desítek let občané založili více jak 1000 
družstev obnovitelné energie (REScoops) 
a přebírají odpovědnost a investují do 
udržitelné výroby energie, její distribuce a 
dodávek; konstatuje tedy, že družstva proto 
mají z  hospodářského a sociálního 
hlediska udržitelného rozvoje a 
zaměstnanosti velmi důležitou úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v EU existuje 160 tisíc 
družstevních podniků, jež vlastní 123 
milionů členů a které poskytují pracovní 
místa pro 5,4 milionu osob – včetně 
přibližně 50 tisíc družstevních podniků v 
průmyslu a službách, které poskytují 
pracovní místa pro 1,4 milionu osob –, a že 
družstva přispívají průměrně zhruba 5 % k 
HDP členských států; konstatuje, že 
v uplynulých několika letech vedla 
restrukturalizace podniků, které se 
nacházely v krizi nebo neměly nástupce, k 
založení několika stovek družstevních 
podniků v oblasti průmyslu a služeb a 
přinesla záchranu a rozvoj místní 
hospodářské činnosti a pracovních míst; 
konstatuje, že mají družstevní uskupení 
v oblasti průmyslu a služeb klíčový vliv na 
regionální rozvoj v oblastech EU 

1. připomíná, že v EU existuje 160 tisíc 
družstevních podniků, jež vlastní 123 
milionů členů a které poskytují pracovní 
místa pro 5,4 milionu osob – včetně 
přibližně 50 tisíc družstevních podniků v 
průmyslu a službách, které poskytují 
pracovní místa pro 1,4 milionu osob –, a že 
družstva přispívají průměrně zhruba 5 % k 
HDP členských států; konstatuje, že 
v uplynulých několika letech vedla 
restrukturalizace podniků, které se 
nacházely v krizi nebo neměly nástupce, k 
založení několika stovek družstevních 
podniků v oblasti průmyslu a služeb a 
přinesla záchranu a rozvoj místní 
hospodářské činnosti a pracovních míst; 
konstatuje, že mají družstevní uskupení 
v oblasti průmyslu a služeb klíčový vliv na 
regionální rozvoj v oblastech EU 
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s nejrozvinutějším průmyslem; bere na 
vědomí, že některá družstva v oblasti 
průmyslu a služeb, která se zaměřují na 
pracovní integraci, poskytují pracovní 
místa více než 30 tisícům zdravotně 
postižených a znevýhodněných osob; 
konstatuje tedy, že družstva proto mají z 
hlediska hospodářského, sociálního a 
zaměstnanosti velmi důležitou úlohu;

s nejrozvinutějším průmyslem; bere na 
vědomí, že některá družstva v oblasti 
průmyslu a služeb, která se zaměřují na 
pracovní integraci, poskytují pracovní 
místa více než 30 tisícům zdravotně 
postižených a znevýhodněných osob; 
konstatuje tedy, že družstva zpřístupňují 
finanční prostředky, které plní účel 
udržitelného hospodářského a sociálního 
rozvoje regionálních a místních 
společenství a uvádí do praxe zásady 
sociálně tržního hospodářství v prakticky 
celé EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 7
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v EU existuje 160 tisíc 
družstevních podniků, jež vlastní 123 
milionů členů a které poskytují pracovní 
místa pro 5,4 milionu osob – včetně 
přibližně 50 tisíc družstevních podniků v 
průmyslu a službách, které poskytují 
pracovní místa pro 1,4 milionu osob –, a že 
družstva přispívají průměrně zhruba 5 % k 
HDP členských států; konstatuje, že 
v uplynulých několika letech vedla 
restrukturalizace podniků, které se 
nacházely v krizi nebo neměly nástupce, k 
založení několika stovek družstevních 
podniků v oblasti průmyslu a služeb a 
přinesla záchranu a rozvoj místní 
hospodářské činnosti a pracovních míst; 
konstatuje, že mají družstevní uskupení 
v oblasti průmyslu a služeb klíčový vliv na 
regionální rozvoj v oblastech EU 
s nejrozvinutějším průmyslem; bere na 
vědomí, že některá družstva v oblasti 
průmyslu a služeb, která se zaměřují na

1. připomíná, že v EU roste význam 
sociálních podniků, do kterých spadá 
mimo jiné 160 tisíc družstevních podniků, 
jež vlastní 123 milionů členů a které 
poskytují pracovní místa pro 5,4 milionu 
osob – včetně přibližně 50 tisíc 
družstevních podniků v průmyslu a 
službách, které poskytují pracovní místa 
pro 1,4 milionu osob –, a že družstva 
přispívají průměrně zhruba 5 % k HDP 
členských států; konstatuje, že 
v uplynulých několika letech vedla 
restrukturalizace podniků, které se 
nacházely v krizi nebo neměly nástupce, k 
založení několika stovek družstevních 
podniků v oblasti průmyslu a služeb a 
přinesla záchranu a rozvoj místní 
hospodářské činnosti a pracovních míst; 
konstatuje, že mají družstevní uskupení 
v oblasti průmyslu a služeb klíčový vliv na 
regionální rozvoj v oblastech EU 
s nejrozvinutějším průmyslem; bere na 
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pracovní integraci, poskytují pracovní 
místa více než 30 tisícům zdravotně 
postižených a znevýhodněných osob; 
konstatuje tedy, že družstva proto mají z 
hlediska hospodářského, sociálního a 
zaměstnanosti velmi důležitou úlohu;

vědomí, že některá družstva v oblasti 
průmyslu a služeb, která se zaměřují na 
pracovní integraci, poskytují pracovní 
místa více než 30 tisícům zdravotně 
postižených a znevýhodněných osob; 
konstatuje tedy, že družstva proto mají z 
hlediska hospodářského, sociálního a 
zaměstnanosti velmi důležitou úlohu;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v EU existuje 160 tisíc 
družstevních podniků, jež vlastní 123 
milionů členů a které poskytují pracovní 
místa pro 5,4 milionu osob – včetně 
přibližně 50 tisíc družstevních podniků v 
průmyslu a službách, které poskytují 
pracovní místa pro 1,4 milionu osob –, a že 
družstva přispívají průměrně zhruba 5 % k 
HDP členských států; konstatuje, že 
v uplynulých několika letech vedla 
restrukturalizace podniků, které se 
nacházely v krizi nebo neměly nástupce, k 
založení několika stovek družstevních 
podniků v oblasti průmyslu a služeb a 
přinesla záchranu a rozvoj místní 
hospodářské činnosti a pracovních míst; 
konstatuje, že mají družstevní uskupení 
v oblasti průmyslu a služeb klíčový vliv na 
regionální rozvoj v oblastech EU 
s nejrozvinutějším průmyslem; bere na 
vědomí, že některá družstva v oblasti 
průmyslu a služeb, která se zaměřují na 
pracovní integraci, poskytují pracovní 
místa více než 30 tisícům zdravotně 
postižených a znevýhodněných osob; 
konstatuje tedy, že družstva proto mají z 
hlediska hospodářského, sociálního a 

1. připomíná, že v EU existuje 160 tisíc 
družstevních podniků, jež vlastní 123 
milionů členů a které poskytují pracovní 
místa pro 5,4 milionu osob – včetně 
přibližně 50 tisíc družstevních podniků v 
průmyslu a službách, které poskytují 
pracovní místa pro 1,4 milionu osob –, a že 
družstva přispívají průměrně zhruba 5 % k 
HDP členských států; konstatuje, že 
v uplynulých několika letech vedla 
restrukturalizace podniků, které se 
nacházely v krizi nebo neměly nástupce, k 
založení několika stovek družstevních 
podniků v oblasti průmyslu a služeb a 
přinesla záchranu a rozvoj místní 
hospodářské činnosti a pracovních míst; 
konstatuje, že mají družstevní uskupení 
v oblasti průmyslu a služeb klíčový vliv na 
regionální rozvoj v oblastech EU 
s nejrozvinutějším průmyslem; bere na 
vědomí, že  „sociální družstva“, která se 
zaměřují na pracovní integraci, poskytují 
pracovní místa více než 30 tisícům 
zdravotně postižených a znevýhodněných 
osob v oblasti průmyslu a služeb ; 
konstatuje tedy, že družstva proto mají z 
hlediska hospodářského, sociálního a 



AM\930616CS.doc 9/67 PE507.938v01-00

CS

zaměstnanosti velmi důležitou úlohu; zaměstnanosti velmi důležitou úlohu;

Or. da

Pozměňovací návrh 9
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. znovu opakuje, že model družstevního 
podnikání přispívá ke skutečné 
hospodářské pluralitě, a je důležitou 
součástí „sociálně tržního hospodářství“ a 
je plně v souladu s hodnotami Smlouvy o 
EU a cíli strategie Evropa 2020;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že se v období krize 
družstva ukázala jako odolnější 
v porovnání s řadou konvenčních podniků, 
a konstatuje, že to dokládá značné 
množství důkazů, zejména co se týče 
družstevních bank a družstev v oblasti 
průmyslu a služeb (zaměstnanecká a 
sociální družstva a družstva tvořená 
malými a středními podniky);

2. poukazuje na to, že se v období krize 
mnoho družstev ukázalo jako odolná a 
konstatuje, že to dokládá značné množství 
důkazů, zejména co se týče družstevních 
bank a družstev v oblasti průmyslu a služeb 
(zaměstnanecká a sociální družstva a 
družstva tvořená malými a středními 
podniky);

Or. nl
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Pozměňovací návrh 11
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že se v období krize 
družstva ukázala jako odolnější 
v porovnání s řadou konvenčních podniků, 
a konstatuje, že to dokládá značné 
množství důkazů, zejména co se týče 
družstevních bank a družstev v oblasti 
průmyslu a služeb (zaměstnanecká a 
sociální družstva a družstva tvořená 
malými a středními podniky);

2. poukazuje na to, že se v období krize 
družstva ukázala jako odolnější 
v porovnání s řadou konvenčních podniků 
a to proto, že se rovněž otvírají vůči novým 
odvětvím, a to jak z hlediska míry 
zaměstnanosti, tak i počtu uzavřených 
podniků a konstatuje, že to dokládá značné 
množství důkazů, zejména co se týče 
družstevních bank a družstev v oblasti 
průmyslu a služeb (zaměstnanecká a 
sociální družstva a družstva tvořená 
malými a středními podniky); mimo to 
připomíná rostoucí význam „komunitních 
družstev“, do nichž mohou být přímo 
zapojeni občané zejména z odlehlých a 
znevýhodněných oblastí s cílem zajistit 
různé potřeby, jako jsou zdravotnické a 
sociální služby, služby v oblasti školství, 
obchodní služby, komunikace atd.; 

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že se v období krize 
družstva ukázala jako odolnější 
v porovnání s řadou konvenčních podniků, 
a konstatuje, že to dokládá značné 
množství důkazů, zejména co se týče 
družstevních bank a družstev v oblasti 
průmyslu a služeb (zaměstnanecká a 
sociální družstva a družstva tvořená 

2. poukazuje na to, že se v období krize 
družstva a sociální podniky ukázaly, jako 
odolnější v porovnání s řadou konvenčních 
podniků a to jak v míře zaměstnanosti, tak 
i v počtu uzavřených podniků a konstatuje, 
že to dokládá značné množství důkazů, 
zejména co se týče družstevních bank a 
družstev v oblasti průmyslu a služeb 
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malými a středními podniky); (zaměstnanecká a sociální družstva a 
družstva tvořená malými a středními 
podniky), a to díky velké schopnosti rychle 
se přizpůsobit změnám pokračovat v 
podnikatelské činnosti, i když je ohrožená 
a  nadále pokračovat v naplňování svého 
poslání;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že se v období krize 
družstva ukázala jako odolnější 
v porovnání s řadou konvenčních podniků, 
a konstatuje, že to dokládá značné 
množství důkazů, zejména co se týče 
družstevních bank a družstev v oblasti 
průmyslu a služeb (zaměstnanecká a 
sociální družstva a družstva tvořená 
malými a středními podniky);

2. poukazuje na to, že se v období krize 
družstva a ukázala jako odolnější 
v porovnání s řadou konvenčních podniků, 
a konstatuje, že to dokládá značné 
množství důkazů, zejména co se týče 
družstevních bank a družstev v oblasti 
průmyslu a služeb (zaměstnanecká a 
sociální družstva a družstva tvořená 
malými a středními podniky); v této 
souvislosti zdůrazňuje strategickou roli 
družstev, jež jsou tvořeny malými a 
středními podniky, které mohou vyřešit 
společné problémy a rozvíjet úspory z 
rozsahu; 

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že se v období krize 
družstva ukázala jako odolnější 
v porovnání s řadou konvenčních podniků, 
a konstatuje, že to dokládá značné 
množství důkazů, zejména co se týče 
družstevních bank a družstev v oblasti 
průmyslu a služeb (zaměstnanecká a 
sociální družstva a družstva tvořená 
malými a středními podniky);

2. poukazuje na to, že se v období krize 
družstva ukázala jako odolnější 
v porovnání s řadou konvenčních podniků, 
a konstatuje, že to dokládá značné 
množství důkazů, zejména co se týče 
družstevních bank a družstev v oblasti 
průmyslu a služeb (zaměstnanecká a 
sociální družstva a družstva tvořená 
malými a středními podniky), zejména v 
oblasti výroby energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že družstva mohou hrát 
také zásadní roli při přechodu na 
obnovitelné zdroje energie a v boji s 
energetickou chudobou; díky podpoře 
vlastní výroby energie v místních 
společenstvích lze urychlit rozvoj 
obnovitelných technologií v malém a 
středním měřítku; tyto technologie vedou 
k účinnějšímu využívání energie a dává 
občanům prostředky k tomu, aby získali 
větší kontrolu nad cenami energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že družstva mohou v době 
recese efektivně podporovat podnikání na 
mikroekonomické úrovni, neboť 
umožňují vlastníkům malých podniků, 
kde se jedná často o skupiny občanů, aby 
vykonávali podnikatelskou činnost;  v 
tomto ohledu podporuje rozvoj družstev v 
oblasti sociálních služeb a péče s cílem 
zvýšit účast ohrožených skupin na 
společenském životě;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že tato větší odolnost 
velké části vychází z družstevního modelu 
řízení, který je založen na společném 
vlastnictví a na demokratické kontrole ze 
strany členů družstev a rovněž z 
charakteristického způsobu akumulace 
kapitálu; domnívá se, že tento model 
družstvům pomáhá udržovat dlouhodobý 
přístup a zakotvení v místním 
hospodářství, což jim dává podíl na 
místním udržitelném rozvoji a zajišťuje, že 
se nepřemístí, přestože jejich činnost získá 
mezinárodní rozměr;

3. zastává názor, že tato větší odolnost 
velké části vychází z družstevního modelu 
řízení, který je založen na společném 
vlastnictví a na demokratické kontrole ze 
strany členů družstev, a z hospodářské 
účasti členů družstev z jejich 
samostatnosti a nezávislosti, vzdělávání a 
školení a informací poskytnutých členům 
družstev, spolupráce mezi družstvy a jejich 
závazek loajality vůči místním 
společenstvím a zdůrazňuje, že jejich 
odolnost vychází rovněž z 
charakteristického způsobu akumulace 
kapitálu s vyváženými hospodářskými cíli 
jejich provozu a činnosti; domnívá se, že 
tento model družstvům pomáhá udržovat 
dlouhodobý přístup a zakotvení v místním 
hospodářství, což jim dává podíl na 
místním udržitelném rozvoji a zajišťuje, že 
se nepřemístí, přestože jejich činnost získá 
mezinárodní rozměr;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 18
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že tato větší odolnost 
velké části vychází z družstevního modelu 
řízení, který je založen na společném 
vlastnictví a na demokratické kontrole ze 
strany členů družstev a rovněž z 
charakteristického způsobu akumulace 
kapitálu; domnívá se, že tento model 
družstvům pomáhá udržovat dlouhodobý 
přístup a zakotvení v místním 
hospodářství, což jim dává podíl na 
místním udržitelném rozvoji a zajišťuje, že 
se nepřemístí, přestože jejich činnost získá 
mezinárodní rozměr;

3. zastává názor, že tato odolnost části 
vychází z družstevního modelu řízení, 
který je založen na společném vlastnictví a 
na demokratické kontrole ze strany členů 
družstev a rovněž z charakteristického 
způsobu akumulace kapitálu, který je méně 
závislý na rozvoji finančních trhů; 
domnívá se, že  tento model může 
družstvům pomáhat udržovat dlouhodobý 
přístup a zakotvení v místním 
hospodářství, což jim dává podíl na 
místním udržitelném rozvoji, a to i pokud
pod tlakem mezinárodní konkurence 
přemístí část své činnosti do zahraničí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 19
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že tato větší odolnost 
velké části vychází z družstevního modelu 
řízení, který je založen na společném 
vlastnictví a na demokratické kontrole ze 
strany členů družstev a rovněž z 
charakteristického způsobu akumulace 
kapitálu; domnívá se, že tento model 
družstvům pomáhá udržovat dlouhodobý 
přístup a zakotvení v místním 

3. zastává názor, že tato větší odolnost 
velké části vychází z družstevního modelu 
řízení, který je založen na společném 
vlastnictví a na demokratické kontrole ze 
strany členů družstev a rovněž z 
charakteristických zásad opětovného 
investování přebytků, což výrazně snižuje 
zadlužení družstev; domnívá se, že tyto 
zásady družstvům pomáhají udržovat 



AM\930616CS.doc 15/67 PE507.938v01-00

CS

hospodářství, což jim dává podíl na 
místním udržitelném rozvoji a zajišťuje, že 
se nepřemístí, přestože jejich činnost získá 
mezinárodní rozměr;

dlouhodobý přístup a zakotvení v místním 
hospodářství, což přispívá k místnímu 
udržitelnému rozvoji a zajišťuje, že se 
nepřemístí, přestože jejich činnost získá 
mezinárodní rozměr;

Or. da

Pozměňovací návrh 20
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že tato větší odolnost 
velké části vychází z družstevního modelu 
řízení, který je založen na společném 
vlastnictví a na demokratické kontrole ze 
strany členů družstev a rovněž z 
charakteristického způsobu akumulace 
kapitálu; domnívá se, že tento model 
družstvům pomáhá udržovat dlouhodobý 
přístup a zakotvení v místním 
hospodářství, což jim dává podíl na 
místním udržitelném rozvoji a zajišťuje, že 
se nepřemístí, přestože jejich činnost získá 
mezinárodní rozměr;

3. zastává názor, že tato větší odolnost 
velké části vychází z družstevního modelu 
řízení, který je založen na společném 
vlastnictví, na rozhodování o strategii 
podniku a na demokratické kontrole ze 
strany členů družstev a rovněž z 
charakteristického způsobu akumulace 
kapitálu, jenž souvisí s převáděním 
přebytků do, z níž alespoň část je 
nedělitelná, a na realizaci cílů družstva;
domnívá se, že tento model družstvům 
pomáhá udržovat dlouhodobý přístup a 
zakotvení v místním hospodářství, což jim 
dává podíl na místním udržitelném rozvoji 
a zajišťuje, že se nepřemístí, přestože jejich 
činnost získá mezinárodní rozměr;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že tato větší odolnost 
velké části vychází z družstevního modelu 
řízení, který je založen na společném 
vlastnictví a na demokratické kontrole ze 
strany členů družstev a rovněž z 
charakteristického způsobu akumulace 
kapitálu; domnívá se, že tento model 
družstvům pomáhá udržovat dlouhodobý 
přístup a zakotvení v místním 
hospodářství, což jim dává podíl na 
místním udržitelném rozvoji a zajišťuje, že 
se nepřemístí, přestože jejich činnost získá 
mezinárodní rozměr;

3. zastává názor, že tato větší odolnost 
velké části vychází z družstevního modelu 
řízení, který je založen na společném 
vlastnictví a na demokratické účasti a
kontrole ze strany členů družstev a rovněž 
z charakteristického způsobu akumulace 
kapitálu, zejména jejich 
charakteristického systému nedělitelných 
rezerv; domnívá se, že tento model 
družstvům pomáhá udržovat dlouhodobý 
přístup po několik generací a zakotvení v 
místním hospodářství, což jim dává podíl 
na místním udržitelném rozvoji a zajišťuje, 
že se nepřemístí, přestože jejich činnost 
získá mezinárodní rozměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že tato větší odolnost 
velké části vychází z družstevního modelu 
řízení, který je založen na společném 
vlastnictví a na demokratické kontrole ze 
strany členů družstev a rovněž z 
charakteristického způsobu akumulace 
kapitálu; domnívá se, že tento model 
družstvům pomáhá udržovat dlouhodobý 
přístup a zakotvení v místním 
hospodářství, což jim dává podíl na 
místním udržitelném rozvoji a zajišťuje, že 
se nepřemístí, přestože jejich činnost získá 
mezinárodní rozměr;

3. zastává názor, že tato větší odolnost 
velké části vychází z družstevního nebo 
participativního modelu řízení, který je 
založen na společném vlastnictví a na 
demokratické kontrole ze strany členů 
družstev a rovněž z charakteristického 
způsobu akumulace kapitálu; domnívá se, 
že tento model družstvům pomáhá 
udržovat dlouhodobý přístup a zakotvení v 
místním hospodářství, což jim dává podíl 
na místním udržitelném rozvoji a zajišťuje, 
že se nepřemístí, přestože jejich činnost 
získá mezinárodní rozměr;

Or. it
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Pozměňovací návrh 23
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že družstevní podniky jsou 
schopny účinně  uspokojit současné a 
nové potřeby, a to v oblastech, jako je  
řízení kulturních zdrojů a kreativity a 
ekologická udržitelnost nových životních 
stylů a způsobů spotřeby; zdůrazňuje, že 
družstva rovněž rozvíjejí hodnoty, jako je 
ochrana zákonnosti - jedním příkladem je 
Itálie, kde jsou družstva pověřena správou 
majetku zabaveného mafii;  

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že družstva by měla být
plně zapojena do plnění cílů, které sleduje 
průmyslová politika EU, a do provádění 
opatření přijatých EU a to i s ohledem na 
jejich zásadní příspěvek k 
restrukturalizaci průmyslu, nové 
průmyslové politiky EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. dále konstatuje, že mezi družstvy 
existuje dlouhá tradice vzájemné 
spolupráce, která jim umožňuje využívat 
úspory z rozsahu, předávat si zkušenosti a 
osvědčené postupy a v případě potřeby 
přesouvat lidské a finanční zdroje; tvrdí, že 
tato přirozená flexibilita družstvům 
umožňuje fungovat i v nejobtížnější době;

4. dále konstatuje, že mezi sociálními 
podniky a především družstvy existuje 
dlouhá tradice vzájemné spolupráce, která 
jim umožňuje využívat úspory z rozsahu, 
předávat si zkušenosti a osvědčené postupy 
a v případě potřeby přesouvat lidské a 
finanční zdroje; tvrdí, že tato přirozená 
flexibilita družstvům umožňuje fungovat i 
v nejobtížnější době;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. dále konstatuje, že mezi družstvy 
existuje dlouhá tradice vzájemné 
spolupráce, která jim umožňuje využívat 
úspory z rozsahu, předávat si zkušenosti a 
osvědčené postupy a v případě potřeby 
přesouvat lidské a finanční zdroje; tvrdí, že 
tato přirozená flexibilita družstvům 
umožňuje fungovat i v nejobtížnější době;

4. dále konstatuje, že díky vzájemné 
spolupráci mohou družstva využívat 
úspory z rozsahu, předávat si zkušenosti a 
osvědčené postupy a v případě potřeby 
přesouvat lidské a finanční zdroje;  tvrdí, 
že tato přirozená flexibilita družstvům 
umožňuje fungovat i v nejobtížnější době;

Or. nl

Pozměňovací návrh 27
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. dále konstatuje, že mezi družstvy 
existuje dlouhá tradice vzájemné 

4. dále konstatuje, že mezi družstvy 
existuje dlouhá tradice vzájemné 
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spolupráce, která jim umožňuje využívat 
úspory z rozsahu, předávat si zkušenosti a 
osvědčené postupy a v případě potřeby 
přesouvat lidské a finanční zdroje; tvrdí, že 
tato přirozená flexibilita družstvům 
umožňuje fungovat i v nejobtížnější době;

spolupráce, která jim umožňuje využívat 
úspory z rozsahu, předávat si zkušenosti a 
osvědčené postupy a v případě potřeby 
sdílet nebo přesouvat lidské a finanční 
zdroje; tvrdí, že tato přirozená flexibilita 
družstvům umožňuje fungovat i 
v nejobtížnější době;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že v mnoha členských 
státech se můžeme setkat s četnými 
osvědčenými postupy, které prokazují 
vynikající výsledky, kterých dosáhly 
družstevní podniky, co se týče růstu, 
zaměstnanosti, míry přežití a zakládání 
nových podniků, jako je např. „systém 
jednotných plateb“ (pago único) ve 
Španělsku a Marcorův zákon v Itálii, jež 
přispívají k nákladům na zřizování nových 
družstev prostřednictvím dávkek v 
nezaměstnanosti, „družstevní 
podniky“založené ve Francii, Švédsku a 
Belgii;  skvělým příkladem, jak jednotlivá 
družstva mohou dobrovolně vytvořit velké 
podnikatelské skupiny v odvětvích, jako je 
průmysl, zemědělství, distribuce, finance, 
výzkum a vývoj a vyšší odborná příprava 
je španělská skupina Mondragon;  vyzývá 
Komisi, aby zaměřila tyto osvědčené 
postupy detailně prozkoumala a aby 
zvážila možnost zahrnout je do definice 
podnikatelsky příznivých evropských 
politik; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 29
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod 4 – a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že  příspěvek družstev k 
ekonomice EU a ke stabilní zaměstnanosti 
je značný, zvláště v době krize; 
naléhavě žádá Komisi, aby přehodnotila 
úlohu evropských družstevních 
společností a to tím, že podpoří zakládání 
nových družstev v celé EU a že usnadní 
slučování národních družstev z různých 
členských států; 

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. podotýká, že družstevní společnost, 
utvořené po vzoru britských „trustů“ 
může rovněž být účinným modelem pro 
řádnou správu profesionálních nebo 
poloprofesionálních sportovních 
organizací, které rovněž usnadňují úzké 
zapojení hlavních zúčastněných stran –
příznivců –ve vedení klubu (ať už 
profesionálního nebo ne);

Or. nl

Pozměňovací návrh 31
Marc Tarabella
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. mimo jiné zdůrazňuje, že je třeba 
rozvíjet model družstevních podniků, které 
vznikají postupně podle potřeb jeho členů 
a vyvíjí se v závislosti na vývoji jejich 
obchodních činností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. mimo to připomíná, že vývoj družstev v 
odvětvích, jako jsou obnovitelné zdroje 
energie a sociální služby, ukázal, že je 
schopen reagovat  na nové potřeby a 
podporovat vytváření nových pracovních 
míst lépe než ostatní modely;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. nicméně připomíná, že ani družstva 
nejsou imunní vůči selhání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že v různých členských 
státech mohou nastat rozdílné situace v 
důsledku právních a pojmových rozdílů; 
navrhuje proto, aby Komise přezkoumala 
stávající právní předpisy a pokusila se 
nalézt společné prvky, které v souladu se 
zásadou subsidiarity, umožní harmonizaci 
základních prvků s cílem odstranit 
překážky pro rozvoj družstev;

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že zaměstnanci při 
zakládání družstva nebo převádění 
vlastnictví podniku na své zaměstnance na 
sebe berou značná finanční rizika;  
podotýká, že zejména v dělnických 
družstvech je řádná správa silně závislá 
na podpoře a dohledu řízení podniku ze 
strany zaměstnanců;

Or. nl

Pozměňovací návrh 36
Inês Cristina Zuber
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit tím, že ve všech politikách 
EU a v příslušných stěžejních iniciativách 
strategie EU 2020 bude družstvům 
věnována náležitá pozornost se zvláštním 
zaměřením na inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění; domnívá se, že musí 
být přijaty nezbytné kroky k zajištění 
rovných podmínek pro družstva a jiné 
formy podniků, aniž by došlo k narušení 
cílů a pracovních metod družstev;

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit, především 
prostřednictvím pomoci Společenství 
družstevnímu hnutí a tím, že ve všech 
politikách EU bude družstvům věnována 
náležitá pozornost;  považuje za důležité, 
aby se podporovaly cíle a pracovní 
postupy družstev tím, že bude podpořeno 
vytváření a trvání spotřebitelských 
družstev, jelikož je to v mnoha oblastech  
jediný způsob distribuce  základního zboží 
bez spekulativních přirážek a nadměrných 
reklamních kampaní, které propagují 
zdraví škodlivou neekonomickou a 
neekologickou spotřebu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 37
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit tím, že ve všech politikách 
EU a v příslušných stěžejních iniciativách 
strategie EU 2020 bude družstvům 
věnována náležitá pozornost se zvláštním 
zaměřením na inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění; domnívá se, že musí 
být přijaty nezbytné kroky k zajištění 
rovných podmínek pro družstva a jiné 
formy podniků, aniž by došlo k narušení 
cílů a pracovních metod družstev;

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit tím, že ve všech politikách 
EU bude družstvům věnována náležitá 
pozornost se zvláštním zaměřením na 
různé modely hospodářského vývoje, které 
více respektují evropský sociální model;
domnívá se, že musí být přijaty nezbytné 
kroky k zajištění rovných podmínek pro 
družstva a jiné formy podniků, aniž by 
došlo k narušení cílů a pracovních metod 
družstev;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 38
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit tím, že ve všech politikách 
EU a v příslušných stěžejních iniciativách 
strategie EU 2020 bude družstvům 
věnována náležitá pozornost se zvláštním 
zaměřením na inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění; domnívá se, že musí 
být přijaty nezbytné kroky k zajištění 
rovných podmínek pro družstva a jiné 
formy podniků, aniž by došlo k narušení 
cílů a pracovních metod družstev;

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit tím, že ve všech politikách 
EU a v příslušných stěžejních iniciativách 
strategie EU 2020 bude družstvům 
věnována náležitá pozornost se zvláštním 
zaměřením na inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění; je zejména toho 
názoru, že odkaz na to, jak důležitou roli 
mají družstva, by měl být obsažen v 
Akčním plánu podnikání 2020; domnívá 
se, že musí být přijaty nezbytné kroky k 
zajištění rovných podmínek pro družstva a 
jiné formy podniků, aniž by došlo k 
narušení cílů a pracovních metod družstev;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit tím, že ve všech politikách 
EU a v příslušných stěžejních iniciativách 
strategie EU 2020 bude družstvům 
věnována náležitá pozornost se zvláštním 
zaměřením na inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění; domnívá se, že musí 
být přijaty nezbytné kroky k zajištění 
rovných podmínek pro družstva a jiné 
formy podniků, aniž by došlo k narušení 
cílů a pracovních metod družstev;

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit tím, že ve všech
příslušných politikách EU a v příslušných 
stěžejních iniciativách strategie EU 2020 
bude družstvům věnována náležitá 
pozornost se zvláštním zaměřením na 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a že se zracionalizují stávající 
právní předpisy EU týkající se družstev;
domnívá se, že tam, kde je to nezbytné, 
musí být přijaty příslušné kroky k zajištění 
rovných podmínek pro družstva a jiné 
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formy podniků, aniž by došlo k narušení 
cílů a pracovních metod družstev;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit tím, že ve všech politikách 
EU a v příslušných stěžejních iniciativách 
strategie EU 2020 bude družstvům 
věnována náležitá pozornost se zvláštním 
zaměřením na inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění; domnívá se, že musí 
být přijaty nezbytné kroky k zajištění 
rovných podmínek pro družstva a jiné 
formy podniků, aniž by došlo k narušení 
cílů a pracovních metod družstev;

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit tím, že ve všech politikách 
EU a v příslušných stěžejních iniciativách 
strategie EU 2020 bude družstvům 
a sociálním podnikům věnována náležitá 
pozornost se zvláštním zaměřením na 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění; domnívá se, že musí být přijaty 
nezbytné kroky k zajištění rovných 
podmínek pro družstva a jiné formy 
podniků, aniž by došlo k narušení cílů 
a pracovních metod družstev;

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Monika Flašíková Beňová

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit tím, že ve všech politikách 
EU a v příslušných stěžejních iniciativách 
strategie EU 2020 bude družstvům 
věnována náležitá pozornost se zvláštním 
zaměřením na inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění; domnívá se, že musí 
být přijaty nezbytné kroky k zajištění 

5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní 
odolnost posílit tím, že ve všech politikách 
EU a v příslušných stěžejních iniciativách 
strategie EU 2020 bude družstvům 
věnována náležitá pozornost se zvláštním 
zaměřením na inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění; domnívá se, že musí 
být přijaty nezbytné kroky k zajištění 
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rovných podmínek pro družstva a jiné 
formy podniků, aniž by došlo k narušení 
cílů a pracovních metod družstev;

rovných podmínek pro družstva a jiné 
formy podniků, aniž by došlo k narušení 
cílů a pracovních metod družstev či jejich 
sociálního charakteru;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že je potřeba, aby 
Evropská unie ve svých právních 
předpisech uznávala různé formy
podnikání a přistupovala k nim stejně, 
a to proto, aby zajistila respektování 
zásady svobody podnikání bez ohledu na 
status podniku; lituje skutečnosti, že se ve 
svém Akčním plánu podnikání 2020 
Komise nezabývá rolí podniků sociální 
ekonomiky, pouze připomíná jejich podíl 
na vytváření pracovních míst a sociální 
inovaci 
a zmiňuje, že se potýkají s finančními 
problémy v porovnání s malými 
a středními podniky;    

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že spotřební družstva 
nejen zaručují přístup k produktům 
za nižší ceny, ale také pořádají společné 
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kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity 
prosazující zdravé a uvážené výdaje; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 44
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. má za to, že oživení spotřebních 
družstev bude nejen v souladu se 
skutečnými zájmy spotřebitelů, ale bude 
také významně přispívat národní 
produkci, zejména v drobném zemědělství, 
rodinných farmách a drobném rybolovu, 
a poskytne tak impuls k rozvoji národních 
hospodářství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 45
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro 
podniky vytvořila ředitelství, které se 
zaměří na družstva a další organizace 
sociálního hospodářství (např. vzájemné 
společnosti) a bude mít oddělení 
zabývající se výhradně přeměnou podniků 
v oblasti průmyslu a služeb, které se 
nachází v krizi nebo nemají nástupce, na 
družstva;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro 
podniky vytvořila ředitelství, které se 
zaměří na družstva a další organizace 
sociálního hospodářství (např. vzájemné 
společnosti) a bude mít oddělení zabývající 
se výhradně přeměnou podniků v oblasti 
průmyslu a služeb, které se nachází v krizi 
nebo nemají nástupce, na družstva;

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a zajistila 
odpovídající výši zdrojů pro sledování 
a zohledňování vývoje politiky v oblasti 
družstev a dalších organizací sociálního 
hospodářství (např. vzájemné společnosti);
podporuje vytvoření oddělení v rámci GŘ 
Enterprise zabývající se výhradně 
přeměnou podniků v oblasti průmyslu 
a služeb, které se nachází v krizi nebo 
nemají nástupce, na družstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro 
podniky vytvořila ředitelství, které se 
zaměří na družstva a další organizace 
sociálního hospodářství (např. vzájemné 
společnosti) a bude mít oddělení zabývající 
se výhradně přeměnou podniků v oblasti 
průmyslu a služeb, které se nachází v krizi 
nebo nemají nástupce, na družstva;

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a soustředila větší 
pozornost na opatření zaměřená na
přeměnu podniků v oblasti průmyslu 
a služeb, které se nachází v krizi nebo 
nemají nástupce, na družstva;

Or. it
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Pozměňovací návrh 48
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro 
podniky vytvořila ředitelství, které se 
zaměří na družstva a další organizace 
sociálního hospodářství (např. vzájemné 
společnosti) a bude mít oddělení zabývající 
se výhradně přeměnou podniků v oblasti 
průmyslu a služeb, které se nachází v krizi 
nebo nemají nástupce, na družstva;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
všechny orgány a jednotky EU věnovaly 
řádnou pozornost družstvům a dalším 
organizacím sociálního hospodářství (např. 
vzájemné společnosti); vyzývá Komisi, aby 
věnovala patřičnou pozornost přeměně
podniků v oblasti průmyslu a služeb, které
se nachází v krizi nebo nemají nástupce, 
na družstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro 
podniky vytvořila ředitelství, které se 
zaměří na družstva a další organizace 
sociálního hospodářství (např. vzájemné 
společnosti) a bude mít oddělení zabývající 
se výhradně přeměnou podniků v oblasti 
průmyslu a služeb, které se nachází v krizi 
nebo nemají nástupce, na družstva;

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro 
podniky vytvořila oddělení, které se zaměří 
na družstva, včetně družstev ve finančním 
sektoru, a další s nimi spřízněné či jiné 
organizační formy (např. vzájemné 
společnosti) a bude mít oddělení zabývající 
se výhradně přeměnou podniků v oblasti 
průmyslu a služeb, které se nachází v krizi 
nebo nemají nástupce, na družstva;

Or. nl

Pozměňovací návrh 50
Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro 
podniky vytvořila ředitelství, které se 
zaměří na družstva a další organizace 
sociálního hospodářství (např. vzájemné 
společnosti) a bude mít oddělení zabývající 
se výhradně přeměnou podniků v oblasti 
průmyslu a služeb, které se nachází v krizi 
nebo nemají nástupce, na družstva;

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro 
podniky vytvořila ředitelství, které se 
zaměří na družstva a další organizace 
sociálního hospodářství (např. vzájemné 
společnosti) a bude mít oddělení zabývající 
se výhradně přeměnou podniků v oblasti 
průmyslu a služeb, které se nachází v krizi 
nebo nemají nástupce, na družstva; žádá 
Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost 
roli, kterou mohou hrát energetická 
sdružení ve snaze o zvýšení používání 
obnovitelných zdrojů energie a o 
zlepšování energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro 
podniky vytvořila ředitelství, které se 
zaměří na družstva a další organizace 
sociálního hospodářství (např. vzájemné 
společnosti) a bude mít oddělení zabývající 
se výhradně přeměnou podniků v oblasti 
průmyslu a služeb, které se nachází v krizi 
nebo nemají nástupce, na družstva;

6. vyzývá proto Komisi, aby rozšířila své 
služby zabývající se družstvy a v rámci GŘ 
pro podniky vytvořila ředitelství, které 
se zaměří na družstva a další organizace 
sociálního hospodářství (např. vzájemné 
společnosti, nadace nebo sdružení 
vykonávající hospodářskou činnost) 
a bude mít oddělení zabývající se výhradně 
přeměnou podniků v oblasti průmyslu 
a služeb, které se nachází v krizi nebo 
nemají nástupce, na družstva;

Or. fr



AM\930616CS.doc 31/67 PE507.938v01-00

CS

Pozměňovací návrh 52
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro 
podniky vytvořila ředitelství, které se 
zaměří na družstva a další organizace 
sociálního hospodářství (např. vzájemné 
společnosti) a bude mít oddělení zabývající 
se výhradně přeměnou podniků v oblasti 
průmyslu a služeb, které se nachází v krizi 
nebo nemají nástupce, na družstva;

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro 
podniky vytvořila ředitelství, které 
se zaměří na družstva a bude mít oddělení 
zabývající se výhradně přeměnou podniků 
v oblasti průmyslu a služeb, které 
se nachází v krizi nebo nemají nástupce, 
na družstva;

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby 
zabývající se družstvy a vytvořila oddělení, 
které by bylo zodpovědné za sociální 
družstva, s cílem podporovat 
a koordinovat jejich činnost na úrovni EU 
a zdůrazňovat jejich účel, kterým je 
podporovat zdravotnické, sociální 
a vzdělávací služby a začleňování 
znevýhodněných osob na trh práce;   

Or. it

Pozměňovací návrh 54
Vicky Ford
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Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby podnikům řízeným 
zaměstnanci umožnila větší pružnost, 
pokud jde o pravidla pro veřejné zakázky, 
například tím, že do nich začlení časově 
omezenou rezervaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a.  vyzývá rovněž Komisi, aby zajistila 
koordinaci opatření v rámci Iniciativy pro 
sociální podnikání a snížení 
administrativních překážek mezi těmito 
dvěma iniciativami; 

Or. da

Pozměňovací návrh 56
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby v 
souladu s doporučením MOP č. 193/2002 
přezkoumaly své právní předpisy týkající 
se družstev s cílem zavést ucelenou 
politiku podpory modelu družstevního 
podnikání a vytvořit právní prostředí 
nakloněné uznávání a rozvoji družstev ve 
všech oblastech a odvětvích; zdůrazňuje, 
že by v tom mělo být zahrnuto zavedení 

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby v 
souladu s doporučením MOP č. 193/2002 
přezkoumaly své právní předpisy týkající 
se družstev s cílem zavést ucelenou 
politiku podpory modelu družstevního 
podnikání a vytvořit právní prostředí, které 
usnadní uznávání a rozvoj družstev; vyzývá 
členské státy, které jednají ve spolupráci 
se sociálními partnery a dalšími 
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vhodných finančních nástrojů a uznání 
úlohy družstev ve vnitrostátním sociálním 
dialogu;

zúčastněnými stranami na regionální a 
místní úrovni, aby identifikovaly 
strategická odvětví vhodná pro projekty 
spolupráce, zejména v oblastech, kde 
tradiční hospodářství nemůže dostatečně 
zajistit specifické hospodářské a sociální 
potřeby;  zdůrazňuje, že by v tom mělo být 
zahrnuto zavedení vhodných finančních 
nástrojů a uznání úlohy družstev ve 
vnitrostátním sociálním dialogu; vyzývá 
Komisi, aby v tomto členské státy 
podpořila;

Or. nl

Pozměňovací návrh 57
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby v 
souladu s doporučením MOP č. 193/2002 
přezkoumaly své právní předpisy týkající 
se družstev s cílem zavést ucelenou 
politiku podpory modelu družstevního 
podnikání a vytvořit právní prostředí 
nakloněné uznávání a rozvoji družstev ve 
všech oblastech a odvětvích; zdůrazňuje, 
že by v tom mělo být zahrnuto zavedení 
vhodných finančních nástrojů a uznání 
úlohy družstev ve vnitrostátním sociálním 
dialogu;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v souladu s doporučením MOP č. 193/2002 
přezkoumaly své právní předpisy týkající 
se družstev s cílem zavést ucelenou 
politiku podpory modelu družstevního 
podnikání a vytvořit právní prostředí 
nakloněné uznávání úlohy družstev a jejich 
řídících organizací a rozvoji družstev ve 
všech oblastech a odvětvích; zdůrazňuje, 
že by v tom mělo být zahrnuto  zavedení 
vhodných finančních nástrojů a uznání 
úlohy družstev a podniků sociální 
ekonomiky obecně ve vnitrostátním 
sociálním dialogu; vyzývá k tomu, aby bylo 
toto doporučení zohledněno v rámci 
přezkumu nařízení o statutu evropské 
družstevní společnosti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 58
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby v 
souladu s doporučením MOP č. 193/2002 
přezkoumaly své právní předpisy týkající 
se družstev s cílem zavést ucelenou 
politiku podpory modelu družstevního 
podnikání a vytvořit právní prostředí 
nakloněné uznávání a rozvoji družstev ve 
všech oblastech a odvětvích; zdůrazňuje, 
že by v tom mělo být zahrnuto zavedení 
vhodných finančních nástrojů a uznání 
úlohy družstev ve vnitrostátním sociálním 
dialogu;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v souladu s doporučením MOP č. 193/2002 
přezkoumaly své právní předpisy týkající 
se družstev a družstevních úvěrových bank 
s cílem zavést ucelenou politiku podpory 
modelu družstevního podnikání a vytvořit 
právní prostředí nakloněné uznávání a 
rozvoji družstev ve všech oblastech a 
odvětvích; zdůrazňuje, že by v tom mělo 
být zahrnuto zavedení vhodných 
finančních nástrojů a uznání úlohy družstev 
ve vnitrostátním a sociálním dialogu, 
kromě úlohy družstevních úvěrových 
bank, které vždy přikládaly mimořádný 
význam udržitelnému a sociálně 
odpovědnému financování a které jsou 
dobře zavedené přímo v místě;

Or. it

Pozměňovací návrh 59
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby v 
souladu s doporučením MOP č. 193/2002 
přezkoumaly své právní předpisy týkající 
se družstev s cílem zavést ucelenou 
politiku podpory modelu družstevního 
podnikání a vytvořit právní prostředí 
nakloněné uznávání a rozvoji družstev ve 
všech oblastech a odvětvích; zdůrazňuje, 
že by v tom mělo být zahrnuto zavedení 
vhodných finančních nástrojů a uznání 

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v souladu s doporučením MOP č. 193/2002 
přezkoumaly své právní předpisy týkající 
se družstev a sociálních podniků s cílem 
zavést ucelenou politiku podpory těchto 
modelů podnikání a vytvořit právní 
prostředí nakloněné uznávání a rozvoji 
družstev ve všech oblastech a odvětvích; 
zdůrazňuje, že by v tom mělo být zahrnuto 
zavedení vhodných finančních nástrojů 
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úlohy družstev ve vnitrostátním sociálním 
dialogu;

a uznání úlohy hospodářských 
a sociálních organizací ve vnitrostátním 
sociálním dialogu;

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby v 
souladu s doporučením MOP č. 193/2002 
přezkoumaly své právní předpisy týkající 
se družstev s cílem zavést ucelenou 
politiku podpory modelu družstevního 
podnikání a vytvořit právní prostředí 
nakloněné uznávání a rozvoji družstev ve 
všech oblastech a odvětvích; zdůrazňuje, 
že by v tom mělo být zahrnuto zavedení 
vhodných finančních nástrojů a uznání 
úlohy družstev ve vnitrostátním sociálním 
dialogu;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v souladu s doporučením MOP č. 193/2002 
přezkoumaly své právní předpisy týkající 
se družstev s cílem zavést ucelenou 
politiku podpory modelu družstevního 
podnikání a vytvořit právní prostředí 
nakloněné uznávání a rozvoji družstev 
především v oblastech a odvětvích, kde 
tento model dokázal, že má sociální, 
hospodářský a ekologický přínos; 
zdůrazňuje, že by v tom mělo být zahrnuto 
zavedení vhodných finančních nástrojů 
a uznání úlohy družstev ve vnitrostátním 
sociálním dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že bytová družstva 
i nadále hrají vysoce významnou roli ve 
společnosti, navzdory velkým obtížím, 
se kterými se setkala; odsuzuje skutečnost, 
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že škrty a omezení ve veřejných výdajích, 
zejména v zemích s nejzranitelnější 
ekonomikou, mají hluboce negativní 
dopad na fungování těchto institucí 
a zhoršují již tak kritickou situaci, 
vzhledem k současné hospodářské 
a sociální krizi, a ohrožují také významné 
projekty výstavby sociálních bytů 
a městského rozvoje; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 62
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje význam  vypracování 
regulačních opatření v rámci pevného 
právního rámce v souladu 
s mezinárodními normami s cílem 
vyvarovat se rozdílných výkladů a rizika 
zvýhodnění nebo znevýhodnění 
v hospodářské soutěži na regionální, 
vnitrostátní a makroregionální úrovni; 

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje význam zapojení družstev 
do všech fází procesu přijímání budoucích 
iniciativ a závazků Unie týkajících se 
družstev;
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že převod podniku 
zaměstnancům vytvořením družstva často 
představuje nejlepší způsob, jak zajistit 
přetrvání podniku; zdůrazňuje, že tento 
druh převodu podniku by měl být 
podpořen zvláštní rozpočtovou položkou 
v rámci rozpočtu EU, jejíž součástí budou 
i finanční nástroje; naléhavě žádá, aby byl 
za účasti EIB a zúčastněných stran 
z družstevního hnutí vytvořen evropský 
mechanismus, jehož smyslem bude 
podporovat rozvoj družstev a především 
převody podniků do družstevní podoby;

8. domnívá se, že převod podniku 
zaměstnancům vytvořením družstva by 
mohl být dobrý způsob, jak zajistit 
přetrvání podniku; žádá, aby byl za účasti 
EIB a zúčastněných stran z družstevního 
hnutí vytvořen evropský mechanismus, 
jehož smyslem bude podporovat rozvoj 
družstev, včetně převodů podniků do 
družstevní podoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že převod podniku 
zaměstnancům vytvořením družstva často 
představuje nejlepší způsob, jak zajistit 
přetrvání podniku; zdůrazňuje, že tento 
druh převodu podniku by měl být podpořen 
zvláštní rozpočtovou položkou v rámci 
rozpočtu EU, jejíž součástí budou i 
finanční nástroje; naléhavě žádá, aby byl za 
účasti EIB a zúčastněných stran 
z družstevního hnutí vytvořen evropský 

8. domnívá se, že převod podniku 
zaměstnancům vytvořením sociálního 
podniku, a zejména pak družstva, často 
představuje nejlepší způsob, jak zajistit 
přetrvání podniku; zdůrazňuje, že tento 
druh převodu podniku by měl být podpořen 
zvlástní rozpočtovou položkou v rámci 
rozpočtu EU, jejíž součástí budou 
i finanční nástroje; naléhavě žádá, aby byl 
za účasti EIB a zúčastněných stran 
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mechanismus, jehož smyslem bude 
podporovat rozvoj družstev a především 
převody podniků do družstevní podoby;

z hospodářského a sociálního sektoru 
vytvořen evropský mechanismus, jehož 
smyslem bude podporovat rozvoj družstev 
a sociálních podniků a především převody 
podniků do družstevní podoby;

Or. it

Pozměňovací návrh 66
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že převod podniku 
zaměstnancům vytvořením družstva často 
představuje nejlepší způsob, jak zajistit 
přetrvání podniku; zdůrazňuje, že tento 
druh převodu podniku by měl být podpořen 
zvláštní rozpočtovou položkou v rámci 
rozpočtu EU, jejíž součástí budou i 
finanční nástroje; naléhavě žádá, aby byl za 
účasti EIB a zúčastněných stran 
z družstevního hnutí vytvořen evropský 
mechanismus, jehož smyslem bude 
podporovat rozvoj družstev a především 
převody podniků do družstevní podoby;

8. domnívá se, že převod podniku 
zaměstnancům vytvořením družstva často 
představuje nejlepší způsob, jak zajistit 
přetrvání podniku; zdůrazňuje, že tento 
druh převodu podniku zaměstnancům, 
zejména s ohledem na zaměstnanecká 
družstva a odkoupení podniku 
zaměstnanci, by měl být podpořen  
zvláštní rozpočtovou položkou v rámci 
v rámci rozpočtu EU, jejíž součástí budou 
i finanční nástroje; naléhavě žádá, aby byl 
za účasti EIB a zúčastněných stran 
z družstevního hnutí vytvořen evropský 
mechanismus, jehož smyslem bude 
podporovat rozvoj družstev a především 
převody podniků do družstevní podoby;

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že převod podniku 8. domnívá se, že převod podniku 
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zaměstnancům vytvořením družstva často 
představuje nejlepší způsob, jak zajistit 
přetrvání podniku; zdůrazňuje, že tento 
druh převodu podniku by měl být podpořen 
zvláštní rozpočtovou položkou v rámci 
rozpočtu EU, jejíž součástí budou i 
finanční nástroje; naléhavě žádá, aby byl za 
účasti EIB a zúčastněných stran 
z družstevního hnutí vytvořen evropský 
mechanismus, jehož smyslem bude 
podporovat rozvoj družstev a především 
převody podniků do družstevní podoby;

zaměstnancům vytvořením družstva může 
být hospodářsky životaschopný způsob, jak 
zajistit přetrvání podniku; zdůrazňuje, že 
dobře uvážené převody podniku by měly
být podporovány zvláštní rozpočtovou 
položkou v rámci rozpočtu EU, jejíž 
součástí budou i finanční nástroje; 
naléhavě žádá, aby byl za účasti EIB, 
sociálních partnerů a zúčastněných stran 
z družstevního hnutí vytvořen evropský 
mechanismus, jehož smyslem bude 
usnadnit  rozvoj družstev a především 
převody podniků do družstevní podoby;

Or. nl

Pozměňovací návrh 68
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že převod podniku 
zaměstnancům vytvořením družstva často 
představuje nejlepší způsob, jak zajistit 
přetrvání podniku; zdůrazňuje, že tento 
druh převodu podniku by měl být podpořen 
zvláštní rozpočtovou položkou v rámci 
rozpočtu EU, jejíž součástí budou i 
finanční nástroje; naléhavě žádá, aby byl za 
účasti EIB a zúčastněných stran 
z družstevního hnutí vytvořen evropský 
mechanismus, jehož smyslem bude 
podporovat rozvoj družstev a především 
převody podniků do družstevní podoby;

8. domnívá se, že převod podniku 
zaměstnancům vytvořením družstva 
a dalších forem zaměstnaneckého podílu 
na vlastnictví by mohl být nejlepší způsob, 
jak zajistit přetrvání podniku; zdůrazňuje, 
že tento druh převodu podniku by měl být 
podpořen zvláštní rozpočtovou položkou 
v rámci rozpočtu EU, jejíž součástí budou 
i finanční nástroje; naléhavě žádá, aby byl 
za účasti EIB a zúčastněných stran 
z družstevního hnutí vytvořen evropský 
mechanismus, jehož smyslem bude 
podporovat rozvoj družstev a především 
převody podniků do družstevní podoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Roberta Angelilli
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že převod podniku 
zaměstnancům vytvořením družstva často 
představuje nejlepší způsob, jak zajistit 
přetrvání podniku; zdůrazňuje, že tento 
druh převodu podniku by měl být podpořen 
zvláštní rozpočtovou položkou v rámci 
rozpočtu EU, jejíž součástí budou i 
finanční nástroje; naléhavě žádá, aby byl za 
účasti EIB a zúčastněných stran 
z družstevního hnutí vytvořen evropský 
mechanismus, jehož smyslem bude 
podporovat rozvoj družstev a především 
převody podniků do družstevní podoby;

8. domnívá se, že převod podniku 
zaměstnancům vytvořením družstva často 
představuje nejlepší způsob, jak zajistit 
přetrvání podniku; zdůrazňuje, že tento 
druh převodu podniku by měl být podpořen 
zvláštní rozpočtovou položkou v rámci 
rozpočtu EU, jejíž součástí budou i 
finanční nástroje; naléhavě žádá, aby byl za 
účasti EIB a zúčastněných stran 
z družstevního hnutí vytvořen evropský 
mechanismus, jehož smyslem bude 
podporovat rozvoj družstev a především 
převody podniků do družstevní podoby, 
a to také prostřednictvím vzájemných 
fondů;

Or. it

Pozměňovací návrh 70
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod 8 – a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na to, že v důsledku 
hospodářské krize je užívání 
zaměstnaneckého podílu na vlastnictví 
v členských státech čím dál tím běžnější;  
vyzývá proto Komisi, aby identifikovala 
finanční zdroje nebo rozšířila zdroje již 
vytvořené s cílem podpořit tuto praxi;

Or. it

Pozměňovací návrh 71
Patrizia Toia
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Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje aktivní roli sociálních 
družstev v restrukturalizaci MSP, zejména 
prostřednictvím „sociálních spin-offů“, 
které podporují začleňování pracovníků, 
kteří mohou být označováni jako 
znevýhodnění a kteří jsou v kritické 
situaci z hlediska zaměstnání, 
prostřednictvím posílení schopnosti 
(cestou solidarity) uspokojit společenskou 
poptávku;  

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že při převádění podniků 
zaměstnancům spočívá problém velmi 
často nejen v tom, že dané postupy jsou 
příliš dlouhé, ale především v tom, že 
příslušní odborníci (např. advokáti a 
účetní) nejsou s tímto obchodním 
postupem dostatečně obeznámeni, což 
ostatně platí také pro právní systém;
zdůrazňuje, že k podpoře tohoto postupu 
by ve značné míře přispělo vzdělávání a 
zvyšování povědomí; dále se domnívá, že 
je nutné podporovat širší znalosti o 
družstvech v rámci odborů a orgánů 
odpovědných za poskytování informací o 
zakládání nebo převodu podniků;

9. poznamenává, že při převádění podniků 
zaměstnancům spočívá problém velmi 
často nejen v tom, že dané postupy jsou 
příliš dlouhé, ale především v tom, že 
příslušní odborníci (např. advokáti 
a účetní) nejsou s tímto obchodním 
postupem dostatečně obeznámeni, což 
ostatně platí také pro právní systém;
zdůrazňuje, že k podpoře tohoto postupu 
by ve značné míře přispělo vzdělávání 
a zvyšování povědomí všech účastníků 
zapojených do vytváření podniků nebo 
jejich převodu zaměstnancům; dále se 
domnívá, že je nutné podporovat širší 
znalosti o družstvech v rámci odborů 
a orgánů odpovědných za poskytování 
informací o zakládání nebo převodu 
podniků; zdůrazňuje odborné znalosti 
získané při vytváření a převádění podniků 
ve formě družstev strukturami družstevní 
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spolupráce v některých členských zemích 
a vyzývá Komisi, aby zavedla 
mechanismus, který by podnikům 
usnadnil spolupráci a vzájemnou výměnu 
osvědčených postupů a metod v této 
oblasti, a aby Radě a Evropskému 
parlamentu předložila zprávu o jeho 
výsledcích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že při převádění podniků 
zaměstnancům spočívá problém velmi 
často nejen v tom, že dané postupy jsou 
příliš dlouhé, ale především v tom, že 
příslušní odborníci (např. advokáti a 
účetní) nejsou s tímto obchodním 
postupem dostatečně obeznámeni, což 
ostatně platí také pro právní systém; 
zdůrazňuje, že k podpoře tohoto postupu 
by ve značné míře přispělo vzdělávání a 
zvyšování povědomí; dále se domnívá, že 
je nutné podporovat širší znalosti o 
družstvech v rámci odborů a orgánů 
odpovědných za poskytování informací o 
zakládání nebo převodu podniků;

9. poznamenává, že při převádění podniků 
zaměstnancům spočívá problém velmi 
často nejen v tom, že dané postupy jsou 
příliš dlouhé, ale především v tom, že 
příslušní odborníci (např. advokáti 
a účetní) nejsou s tímto obchodním 
postupem dostatečně obeznámeni, což 
ostatně platí také pro právní a vzdělávací
systém; zdůrazňuje, že k podpoře tohoto 
postupu by ve značné míře přispělo 
vzdělávání a zvyšování povědomí; 
doporučuje proto, aby se družstevní 
podobě podniku dostalo trvalého místa 
v příslušných studijních plánech univerzit 
a manažerských škol;  dále se domnívá, že 
je nutné podporovat širší znalosti 
o družstvech v rámci sociálních partnerů
a orgánů odpovědných za poskytování 
informací o zakládání nebo převodu 
podniků;

Or. nl

Pozměňovací návrh 74
Raffaele Baldassarre
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že při převádění podniků 
zaměstnancům spočívá problém velmi 
často nejen v tom, že dané postupy jsou 
příliš dlouhé, ale především v tom, že 
příslušní odborníci (např. advokáti a 
účetní) nejsou s tímto obchodním 
postupem dostatečně obeznámeni, což 
ostatně platí také pro právní systém; 
zdůrazňuje, že k podpoře tohoto postupu 
by ve značné míře přispělo vzdělávání a 
zvyšování povědomí; dále se domnívá, že 
je nutné podporovat širší znalosti o 
družstvech v rámci odborů a orgánů 
odpovědných za poskytování informací o 
zakládání nebo převodu podniků;

9. poznamenává, že při převádění podniků 
zaměstnancům spočívá problém velmi 
často nejen v tom, že dané postupy jsou 
příliš dlouhé, ale především v tom, že 
příslušní odborníci (např. advokáti 
a účetní) nejsou s tímto obchodním 
postupem dostatečně obeznámeni, což 
ostatně platí také pro právní systém; 
zdůrazňuje, že k podpoře tohoto postupu 
by ve značné míře přispělo vzdělávání 
a zvyšování povědomí; dále se domnívá, že 
je nutné podporovat a poskytovat finanční 
podporu, mimo jiné prostředníctvím 
cíleného a rozumného užívání 
strukturálních fondů, širší znalosti 
o družstvech v rámci odborů a orgánů 
odpovědných za poskytování informací 
o zakládání nebo převodu podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 75
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě žádá členské státy, aby 
vyvinuly rámec pro podporu převodů 
podniků zaměstnancům, jehož součástí 
budou finanční mechanismy na pomoc 
zaměstnancům při vkládání investic do 
podniků, které se nachází v krizi nebo 
nemají nástupce, a přednostní práva pro 
zaměstnance, a vytvořily tak nejlepší 
možné podmínky pro převzetí podniku, 
jemuž hrozí úpadek;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě žádá členské státy, aby 
vyvinuly rámec pro podporu převodů 
podniků zaměstnancům, jehož součástí 
budou finanční mechanismy na pomoc 
zaměstnancům při vkládání investic do 
podniků, které se nachází v krizi nebo 
nemají nástupce, a přednostní práva pro 
zaměstnance, a vytvořily tak nejlepší 
možné podmínky pro převzetí podniku, 
jemuž hrozí úpadek;

10. naléhavě žádá členské státy, aby 
vyvinuly rámec pro usnadnění převodů 
podniků zaměstnancům, jehož součástí 
budou finanční mechanismy na pomoc 
zaměstnancům při vkládání investic do 
podniků, které se nachází v krizi nebo 
nemají nástupce, a přednostní práva pro 
zaměstnance, a vytvořily tak nejlepší 
možné podmínky pro převzetí podniku, 
jemuž hrozí úpadek;

Or. nl

Pozměňovací návrh 77
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. rovněž se domnívá, že by členské státy 
měly přijmout politiky, které zaměstnance 
těchto i jiných druhů podniků působících 
v oblasti průmyslu a služeb podpoří k 
účasti na kapitálu a na výsledcích svých 
podniků, a to pomocí konkrétních 
daňových mechanismů a se zajištěním 
nezbytné právní ochrany a odpovídajícího 
podílu na řízení, dohledu, rozhodování a 
odpovědnosti podniku;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. rovněž se domnívá, že by členské státy 
měly přijmout politiky, které zaměstnance 
těchto i jiných druhů podniků působících 
v oblasti průmyslu a služeb podpoří k 
účasti na kapitálu a na výsledcích svých 
podniků, a to pomocí konkrétních 
daňových mechanismů a se zajištěním 
nezbytné právní ochrany a odpovídajícího 
podílu na řízení, dohledu, rozhodování a 
odpovědnosti podniku;

11. rovněž se domnívá, že by členské státy 
měly přijmout politiky, které zaměstnance 
těchto i jiných druhů podniků působících 
v oblasti průmyslu a služeb podpoří k 
účasti na kapitálu a na výsledcích svých 
podniků, a to pomocí konkrétních 
daňových mechanismů a se zajištěním 
nezbytné právní ochrany a odpovídajícího 
podílu na řízení, dohledu, rozhodování 
a odpovědnosti podniku; zdůrazňuje, že je 
důležité rozvíjet demokracii v kapitálových 
společnostech, zejména rozšířením 
konzultací se zaměstnanci v případě 
strategických rozhodnutí, a obzvláště pak 
zvýšením pravomocí rady zaměstnanců 
a zavedením práva veta v případě 
propouštění, jehož cílem je zlepšit pozici 
podniku na akciovém  trhu; zdůrazňuje 
však, že opatření hrající ve prospěch 
vlastnictví podniku zaměstnanci se 
netýkají toho druhu řízení družstevní 
struktury, jež  slučují a jsou založeny na 
společném vlastnictví, rozhodování 
o podnikových strategiích, demokratické 
kontrole, rozdělení přebytků k zajištění 
zachování družstva a docílení 
družstevních záměrů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. rovněž se domnívá, že by členské státy 
měly přijmout politiky, které zaměstnance 
těchto i jiných druhů podniků působících 
v oblasti průmyslu a služeb podpoří k 
účasti na kapitálu a na výsledcích svých 
podniků, a to pomocí konkrétních 
daňových mechanismů a se zajištěním 
nezbytné právní ochrany a odpovídajícího 
podílu na řízení, dohledu, rozhodování a 
odpovědnosti podniku;

11. rovněž se domnívá, že by členské státy 
měly přijmout politiky, které zaměstnance 
těchto i jiných druhů podniků působících 
v oblasti průmyslu a služeb podpoří 
k účasti na kapitálu a na výsledcích svých 
podniků, a to pomocí konkrétních 
daňových mechanismů a se zajištěním 
nezbytné právní ochrany a odpovídajícího 
podílu na řízení, dohledu, rozhodování 
a odpovědnosti podniku; připomíná, že 
takové aktivity by mohly zvýšit 
konkurenceschopnost příslušného sektoru 
jako celku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. rovněž se domnívá, že by členské státy 
měly přijmout politiky, které zaměstnance 
těchto i jiných druhů podniků působících 
v oblasti průmyslu a služeb podpoří k 
účasti na kapitálu a na výsledcích svých 
podniků, a to pomocí konkrétních 
daňových mechanismů a se zajištěním 
nezbytné právní ochrany a odpovídajícího 
podílu na řízení, dohledu, rozhodování a 
odpovědnosti podniku;

11. rovněž se domnívá, že by členské státy 
měly přijmout politiky, které 
zaměstnancům těchto i jiných druhů 
podniků působících v oblasti průmyslu 
a služeb usnadní účast na kapitálu a na 
výsledcích svých podniků, a to pomocí 
konkrétních daňových mechanismů a se 
zajištěním nezbytné právní ochrany 
a odpovídajícího podílu na řízení, dohledu, 
rozhodování a odpovědnosti podniku;

Or. nl

Pozměňovací návrh 81
Patrizia Toia
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje kladné aspekty 
mechanismů, které jsou příznačné pro 
družstevní model, jako například 
nedělitelnost rezerv, tedy že rezervy 
nemohou být ani v případě likvidace 
rozděleny mezi členy, ale musí být použity 
na rozvoj družstevního hnutí, a právní 
ustanovení, která umožňují třetím 
stranám poskytnout družstvům rizikový 
kapitál, a to s volebními právy či bez nich, 
jako například vzájemnostní fondy 
a Cooperazione Finanza Impresa (CFI) 
v Itálii, Institut de Développement de 
l'Economie Sociale (ESFIN-IDES) ve 
Francii a investiční struktura korporace 
Mondragon ve Španělsku;

Or. it

Pozměňovací návrh 82
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vyzývá Komisi, aby podpořila politiky 
a opatření, která přispívají k zachování 
stávajících pracovních míst, nikoliv jen 
k vytváření míst v nově založených 
podnicích; žádá Komisi, aby vytvořila 
služby nově založeným podnikům na 
podporu jejich družstevní podoby, a to 
prostřednictvím informačních a 
vzdělávacích iniciativ;

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že k přeměně podniků 
v krizi na hospodářsky udržitelná družstva 
je nutné přesné a včasné určení obtíží;
vyzývá orgány na všech úrovních ke 
spolupráci se systémem družstev na tom, 
aby toto určení obtíží bylo prováděno včas 
a aby byla posuzována proveditelnost 
přeměny daného podniku na družstvo;

12. zdůrazňuje, že k přeměně podniků 
v krizi na hospodářsky udržitelná družstva 
je nutné přesné a včasné určení obtíží;
vyzývá orgány na všech úrovních ke 
spolupráci se sociálními partnery 
a družstevním hnutím na tom, aby toto 
určení obtíží bylo prováděno včas a aby 
byla posuzována proveditelnost přeměny 
daného podniku na družstvo a její přínos;

Or. nl

Pozměňovací návrh 84
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že k přeměně podniků 
v krizi na hospodářsky udržitelná družstva 
je nutné přesné a včasné určení obtíží; 
vyzývá orgány na všech úrovních ke 
spolupráci se systémem družstev na tom, 
aby toto určení obtíží bylo prováděno včas 
a aby byla posuzována proveditelnost 
přeměny daného podniku na družstvo;

12. zdůrazňuje, že k přeměně podniků 
v krizi na hospodářsky udržitelná družstva 
je nutné přesné a včasné určení obtíží; 
vyzývá orgány na všech úrovních ke 
spolupráci se systémem družstev na tom, 
aby toto určení obtíží bylo prováděno včas 
a aby byla posuzována proveditelnost 
přeměny daného podniku na družstvo; 
domnívá se, že by se na procesu měly 
podílet i odborové svazy;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Raffaele Baldassarre
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. navrhuje, aby Komise vypracovala 
souhrnný srovnávací seznam vnitrostátních 
právních předpisů podporujících
restrukturalizace na družstva, především co 
se týče převzetí podniků, právního režimu 
při úpadku, finančních mechanismů, 
institucí na podporu podnikání a vytváření 
horizontálních podnikových uskupení 
družstevních podniků;

13. navrhuje, aby Komise vypracovala 
souhrnný srovnávací seznam vnitrostátních 
právních předpisů podporujících
restrukturalizace na družstva, především co 
se týče převzetí podniků, právního režimu 
při úpadku, finančních mechanismů, 
institucí na podporu podnikání a vytváření 
horizontálních podnikových uskupení 
družstevních podniků; za tímto účelem 
vyzývá Komisi, aby zvážila vývoj databáze, 
v níž by se organicky shromažďovaly 
případy restrukturalizací na družstva 
a informace o nich a která by umožnila 
výměny správných postupů a konzistentní 
sběr dat;

Or. it

Pozměňovací návrh 86
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. navrhuje, aby Komise vypracovala 
souhrnný srovnávací seznam vnitrostátních 
právních předpisů podporujících
restrukturalizace na družstva, především co 
se týče převzetí podniků, právního režimu 
při úpadku, finančních mechanismů, 
institucí na podporu podnikání a vytváření 
horizontálních podnikových uskupení 
družstevních podniků;

13. navrhuje, aby Komise vypracovala 
souhrnný srovnávací seznam vnitrostátních 
právních předpisů podporujících
restrukturalizace na družstva, především co 
se týče převzetí podniků, právního režimu 
při úpadku, hospodářské soutěže,
finančních mechanismů, institucí na 
podporu podnikání a vytváření 
horizontálních podnikových uskupení 
družstevních podniků; klade důraz na to, 
aby se družstva na takovém seznamu 
podílely, a pomohly tak stanovit priority;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. navrhuje, aby Komise vypracovala 
souhrnný srovnávací seznam 
vnitrostátních právních předpisů, 
a podpořila tak restrukturalizace na 
družstva, především co se týče převzetí 
podniků, právního režimu při úpadku, 
finančních mechanismů, institucí na 
podporu podnikání a vytváření 
horizontálních podnikových uskupení 
družstevních podniků;

13. navrhuje, aby Komise určila osvědčené 
postupy v členských státech, které 
podporují restrukturalizaci podniků na 
družstva a jiné formy podílu zaměstnanců 
na vlastnictví, především co se týče 
převzetí podniků, právního režimu při 
úpadku, finančních mechanismů, institucí 
na podporu podnikání a vytváření 
horizontálních podnikových uskupení 
družstevních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. navrhuje, aby Komise vypracovala 
souhrnný srovnávací seznam vnitrostátních 
právních předpisů podporujících
restrukturalizace na družstva, především co 
se týče převzetí podniků, právního režimu 
při úpadku, finančních mechanismů, 
institucí na podporu podnikání a vytváření 
horizontálních podnikových uskupení 
družstevních podniků;

13. navrhuje, aby Komise vypracovala 
souhrnný srovnávací seznam osvědčených 
postupů prováděných v členských státech
a vnitrostátních právních předpisů 
podporujících  restrukturalizace na 
družstva, především co se týče převzetí 
podniků, právního režimu při úpadku, 
finančních mechanismů, institucí na 
podporu podnikání a vytváření 
horizontálních podnikových uskupení 
družstevních podniků;

Or. it
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Pozměňovací návrh 89
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby povzbudila 
a podpořila vytváření horizontálních 
podnikových uskupení družstevních 
podniků, které mohou díky zapojení 
mnoha subjektů vyhovět širší škále zájmů 
než tradiční družstva či korporace, protože 
usnadňují spolupráci mezi pracovníky, 
spotřebiteli, orgány a místními podniky;

Or. it

Pozměňovací návrh 90
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje své znepokojení nad 
současným systémem, který soustřeďuje 
tržní sílu do rukou několika málo velkých 
podniků, což vedlo k zániku velkého počtu 
družstev doprovázenému ztrátou tisíců 
pracovních míst;

Or. pt

Pozměňovací návrh 91
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Energie z obnovitelných zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje názor, že družstva 
přispívají k provádění priorit pro rok 
2020, které jsou stanoveny ve směrnici 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, a k přechodu od 
fosilní/jaderné energie na energii z 
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
 Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. připomíná, že družstva za obnovitelné 
zdroje energie (REScoops) umožňují 
občanům stát se družstevníky v rámci 
místních projektů obnovitelných zdrojů 
energie, což postupně zlepšuje 
společenské přijetí zařízení na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů; účast 
občanů na výrobě energie navíc vede k 
tomu, že si lépe uvědomují důležitost 
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udržitelné a účinné spotřeby energie a že
získávají lepší kontrolu nad cenami 
energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
 Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. upozorňuje, že společenské přijetí 
výroby energie z obnovitelných zdrojů je 
důležité nejen proto, aby byly maximálně 
omezeny prodlevy v procesu schvalování, 
ale také aby se podpořily investice do 
projektů obnovitelných zdrojů energie;  
domnívá se, že družstva hrají důležitou 
roli v dosahování závazků stanovených 
Evropskou unií pro rok 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že družstevní podniky 
v oblasti průmyslu a služeb, především 
malé a střední podniky, se na kapitálových 
trzích obtížně dostávají k rizikovému 
kapitálu a k úvěrům; dále poznamenává, že 
družstva obvykle nemohou získat velké 
množství kapitálu od svých členů;

14. zdůrazňuje, že družstevní podniky 
v oblasti průmyslu a služeb, především 
malé a střední podniky, nemohou z mnoha 
důvodů, včetně povahy jejich 
podnikatelské činnosti, získat na 
kapitálových trzích přístup k rizikovému 
kapitálu a k úvěrům; dále poznamenává, že
družstva obvykle nemohou získat velké 
množství kapitálu od svých členů a že by 
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proto měly být vytvořeny finanční nástroje 
ad hoc, které by zajistily, že bude 
dodržována povaha jejich podnikatelské 
činnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že družstevní podniky
v oblasti průmyslu a služeb, především
malé a střední podniky, se na kapitálových 
trzích obtížně dostávají k rizikovému 
kapitálu a k úvěrům; dále poznamenává, že 
družstva obvykle nemohou získat velké 
množství kapitálu od svých členů;

14. připomíná, že malé a střední
družstevní podniky, například tradiční
malé a střední podniky oblasti průmyslu 
a služeb, se na kapitálových trzích obtížně 
dostávají k rizikovému kapitálu 
a k úvěrům; dále poznamenává, že
pracovní družstva v kapitálově náročných 
odvětvích obvykle těžko získávají 
dostačující kapitál od svých členů pro 
převzetí tradičního podniku; pozoruje, že 
finanční instituce jsou často nedostatečně 
seznámeny se způsobem fungování 
pracovních družstev a jejich cíli;

Or. nl

Pozměňovací návrh 97
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že družstevní podniky 
v oblasti průmyslu a služeb, především 
malé a střední podniky, se na kapitálových 
trzích obtížně dostávají k rizikovému 
kapitálu a k úvěrům; dále poznamenává, že 

14. připomíná, že sociální a družstevní 
podniky v oblasti průmyslu a služeb, 
především malé a střední podniky, se na 
kapitálových trzích obtížně dostávají 
k rizikovému kapitálu a k úvěrům; dále 
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družstva obvykle nemohou získat velké 
množství kapitálu od svých členů;

poznamenává, že družstva a sociální 
podniky obvykle nemohou získat velké 
množství kapitálu od svých členů;

Or. it

Pozměňovací návrh 98
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že družstevní podniky 
v oblasti průmyslu a služeb, především 
malé a střední podniky, se na kapitálových 
trzích obtížně dostávají k rizikovému
kapitálu a k úvěrům; dále poznamenává, že 
družstva obvykle nemohou získat velké 
množství kapitálu od svých členů;

14. připomíná, že družstevní podniky 
v oblasti průmyslu a služeb, především 
malé a střední podniky, musí na 
kapitálových trzích překonávat překážky 
pro získání rizikového kapitálu a úvěrů;
dále poznamenává, že družstva obvykle 
nemohou získat velké množství kapitálu od 
svých členů;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. upozorňuje, že problém přístupu 
družstev k úvěrům je vzhledem ke 
specifické povaze jejich struktury 
mimořádně významný; navrhuje tedy, aby 
Komise, Basilejský výbor pro bankovní 
dohled a Evropská investiční banka 
vytvořily a používaly parametry kvality, 
a to i s ohledem na poskytování úvěrů 
a financování, aby byla odlišena role 
družstev, včetně těch sociálních, od 
ostatních druhů podniků; 
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Or. it

Pozměňovací návrh 100
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. považuje za nezbytné posílit 
kapitalizaci družstev lepším využíváním 
prostředků, které může poskytnout jejich 
sociální struktura; vyzývá Komisi, aby 
podporovala opatření na podporu 
kapitalizace, včetně daňových úlev, a to 
i pokud jsou časově omezené, jakmile jsou 
stanoveny a provedeny odkupy, aniž by 
byly považovány za státní podporu;

Or. it

Pozměňovací návrh 101
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. varuje, že družstva prokazatelně čelí 
obtížím při získávání finančních 
prostředků od Evropské investiční banky 
(EIB) a že to ohrožuje jejich udržitelnost 
a dokonce i jejich další existenci; 
vzhledem k důležitosti družstevního 
sektoru, která vedla k vyhlášení roku 2012 
Mezinárodním rokem družstev, 
upozorňuje Komisi, že je nutné umožnit 
jednodušší a flexibilnější přístup družstev 
k půjčkám od EIB i k jiným nevratným 
grantům z programů EU;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 102
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že Komise a EIB/EIF by 
měly zajistit, aby družstva měla přístup 
k finančním mechanismům na úrovni EU, 
včetně akčního plánu zaměřeného na 
financování malých a středních podniků, 
který byl navržen v Aktu o jednotném trhu, 
a že by se o to měly zasadit společně
s odvětvím družstevního bankovnictví;

16. domnívá se, že Komise a EIB/EIF by 
měly zajistit, aby družstva a sociální 
podniky měly přístup k finančním 
mechanismům na úrovni EU, včetně 
akčního plánu zaměřeného na financování 
malých a středních podniků, který byl 
navržen v Aktu o jednotném trhu, a že by 
se o to měly zasadit společně s finančními 
zprostředkovateli;

Or. it

Pozměňovací návrh 103
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že Komise a EIB/EIF by 
měly zajistit, aby družstva měla přístup 
k finančním mechanismům na úrovni EU, 
včetně akčního plánu zaměřeného na 
financování malých a středních podniků, 
který byl navržen v Aktu o jednotném trhu, 
a že by se o to měly zasadit společně 
s odvětvím družstevního bankovnictví;

16. domnívá se, že Komise a EIB/EIF by 
měly zajistit, aby družstva měla přístup 
k finančním mechanismům na úrovni EU, 
včetně akčního plánu zaměřeného na 
financování malých a středních podniků, 
který byl navržen v Aktu o jednotném trhu, 
a že by se o to měly zasadit společně 
s odvětvím družstevního bankovnictví; 
zdůrazňuje, že takové kroky by mohly 
zlepšit fungování jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Vicky Ford
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že Komise a EIB/EIF by 
měly zajistit, aby družstva měla přístup 
k finančním mechanismům na úrovni EU, 
včetně akčního plánu zaměřeného na 
financování malých a středních podniků, 
který byl navržen v Aktu o jednotném trhu, 
a že by se o to měly zasadit společně 
s odvětvím družstevního bankovnictví;

16. domnívá se, že Komise a EIB/EIF by 
měly zajistit, aby družstva měla přístup 
k finančním mechanismům na úrovni EU, 
případně včetně akčního plánu 
zaměřeného na financování malých 
a středních podniků, který byl navržen 
v Aktu o jednotném trhu, a že by se o to 
měly zasadit společně s odvětvím 
družstevního bankovnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že při regulaci 
finančních trhů a v následných 
prováděcích předpisech musí být 
zohledněny zvláštní vlastnosti 
družstevních bank;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že programy a fondy 
ustavené ve víceletém finančním rámci

17. zdůrazňuje, že programy a fondy 
ustavené ve víceletém finančním rámci
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(2014–2020) by se měly stát významnými 
nástroji podpory družstev; tvrdí, že při 
stanovování operačních programů je třeba 
se zaměřit na podporu udržitelného rozvoje 
podniků a odpovědné restrukturalizace, 
jejíž součástí budou opatření, jako jsou
převody podniků zaměstnancům, sociální
družstva, místní rozvoj a sociální inovace,
a to za použití globálních grantů a dalších 
finančních nástrojů;

(2014–2020) by se měly stát významnými 
nástroji podpory družstev a podniků 
sociální ekonomiky obecně; tvrdí, že při 
stanovování operačních programů je třeba 
se zaměřit na podporu udržitelného rozvoje 
podniků a odpovědné restrukturalizace, 
jejíž součástí budou opatření zabývající se 
především převody podniků 
zaměstnancům, sociálními družstvy, rolí 
podniků sociální ekonomiky v místním 
rozvoji a inovacemi v oblasti sociální 
a technologické výroby a výroby 
podporované počítačem, a to za použití 
globálních grantů a dalších finančních 
nástrojů, včetně Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že programy a fondy 
ustavené ve víceletém finančním rámci 
(2014–2020) by se měly stát významnými 
nástroji podpory družstev; tvrdí, že při 
stanovování operačních programů je třeba 
se zaměřit na podporu udržitelného rozvoje 
podniků a odpovědné restrukturalizace, 
jejíž součástí budou opatření, jako jsou 
převody podniků zaměstnancům, sociální 
družstva, místní rozvoj a sociální inovace, 
a to za použití globálních grantů a dalších 
finančních nástrojů;

17. domnívá se, že programy a fondy 
ustavené ve víceletém finančním rámci 
(2014–2020) by se měly stát významnými 
nástroji podpory družstev; tvrdí, že při 
stanovování operačních programů je třeba 
se zaměřit na usnadnění zakládání nových 
družstev a na podporu udržitelného 
rozvoje podniků a odpovědné 
restrukturalizace, jejíž součástí budou 
opatření, jako jsou převody podniků 
zaměstnancům, sociální družstva, místní 
rozvoj a sociální inovace, a to za použití 
globálních grantů a dalších finančních 
nástrojů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 108
Antonio Cancian
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že programy a fondy 
ustavené ve víceletém finančním rámci 
(2014–2020) by se měly stát významnými 
nástroji podpory družstev; tvrdí, že při 
stanovování operačních programů je třeba 
se zaměřit na podporu udržitelného rozvoje 
podniků a odpovědné restrukturalizace, 
jejíž součástí budou opatření, jako jsou 
převody podniků zaměstnancům, sociální 
družstva, místní rozvoj a sociální inovace, 
a to za použití globálních grantů a dalších 
finančních nástrojů;

17. domnívá se, že programy a fondy 
ustavené ve víceletém finančním rámci 
(2014–2020) by se měly stát významnými 
nástroji podpory hospodářského 
a sociálního odvětví; tvrdí, že při 
stanovování operačních programů je třeba 
se zaměřit na podporu udržitelného rozvoje 
podniků a odpovědné restrukturalizace, 
jejíž součástí budou opatření, jako jsou 
převody podniků zaměstnancům, sociální 
družstva a podniky, místní rozvoj 
a sociální inovace, a to za použití 
globálních grantů a dalších finančních 
nástrojů;

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že programy a fondy 
ustavené ve víceletém finančním rámci 
(2014–2020) by se měly stát významnými 
nástroji podpory družstev; tvrdí, že při 
stanovování operačních programů je třeba 
se zaměřit na podporu udržitelného rozvoje 
podniků a odpovědné restrukturalizace, 
jejíž součástí budou opatření, jako jsou 
převody podniků zaměstnancům, sociální 
družstva, místní rozvoj a sociální inovace, 
a to za použití globálních grantů a dalších
finančních nástrojů;

17. domnívá se, že programy a fondy 
ustavené ve víceletém finančním rámci 
(2014–2020) by se měly stát významnými 
nástroji podpory družstev; tvrdí, že při 
stanovování operačních programů je třeba 
se zaměřit na podporu udržitelného rozvoje 
podniků a odpovědné restrukturalizace, 
jejíž součástí budou opatření, jako jsou 
převody podniků zaměstnancům, sociální 
družstva, místní rozvoj a sociální inovace, 
a to za použití finančních nástrojů;

Or. it
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Pozměňovací návrh 110
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že programy a fondy 
ustavené ve víceletém finančním rámci 
(2014–2020) by se měly stát významnými 
nástroji podpory družstev; tvrdí, že při 
stanovování operačních programů je třeba 
se zaměřit na podporu udržitelného rozvoje 
podniků a odpovědné restrukturalizace,
jejíž součástí budou opatření, jako jsou 
převody podniků zaměstnancům, sociální 
družstva, místní rozvoj a sociální inovace, 
a to za použití globálních grantů a dalších 
finančních nástrojů;

17. domnívá se, že programy a fondy 
ustavené ve víceletém finančním rámci 
(2014–2020) by se mohly stát významnými 
nástroji podpory družstev; tvrdí, že při 
stanovování operačních programů je třeba 
se zaměřit na podporu udržitelného rozvoje 
podniků a odpovědné restrukturalizace, 
jejíž součástí budou opatření, jako jsou 
převody podniků zaměstnancům, sociální 
družstva, místní rozvoj a sociální inovace, 
a to za použití globálních grantů a dalších 
finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Roberta Angelilli

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zastává názor, že při finančním 
programování EU a jednotlivých států by 
se měla věnovat zvláštní pozornost (či 
vyhradit určitý procentuální podíl) 
družstvům, která se snaží usnadnit přístup 
k zaměstnání znevýhodněným osobám, jak 
též stanoví nařízení (ES) č. 2204/2002, s 
cílem upevnit a rozvinout vyšší a lepší 
úroveň sociální ochrany;

Or. it
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Pozměňovací návrh 112
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby v dalším 
rozpočtovém roce podpořila pilotní 
projekt, který se zaměřuje na poskytnutí 
pomoci při převodu podniků v krizi 
pracovníkům, aby mohli pokračovat 
v práci, a na zakládání nových družstev, 
která oživí podniky nacházející se v krizi 
či v konkurzu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Mario Pirillo

Návrh usnesení
Bod 17 – a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby vytvořila opatření 
na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
v družstevním sektoru;
vyzývá Komisi, aby také podpořila 
rozšiřování družstevního modelu jako 
klíčového nástroje pro vytváření nových 
pracovních míst v členských státech; 

Or. it

Pozměňovací návrh 114
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že členské státy by měly 
podniknout kroky, které družstvům usnadní 
přístup k celé řadě služeb na podporu 
podnikání, neboť ty jim pomohou přispívat 
k udržitelnému růstu;

18. domnívá se, že členské státy by měly 
podniknout kroky, které družstvům usnadní 
přístup k celé řadě služeb na podporu 
podnikání, neboť ty jim pomohou přispívat 
k udržitelnému růstu; v této souvislosti 
naléhavě žádá členské státy, aby zavedly 
opatření k usnadnění přístupu družstev 
k úvěrům, především se zaměřením na 
družstva řemeslníků a sítě spolupráce 
tvořené mikropodniky;

Or. it

Pozměňovací návrh 115
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že členské státy by měly 
podniknout kroky, které družstvům usnadní 
přístup k celé řadě služeb na podporu 
podnikání, neboť ty jim pomohou 
přispívat k udržitelnému růstu;

18. domnívá se, že členské státy by měly 
podniknout kroky, které družstvům 
a podnikům sociální ekonomiky obecně
usnadní přístup k celé řadě služeb na 
podporu podnikání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že členské státy by měly 
podniknout kroky, které družstvům usnadní 
přístup k celé řadě služeb na podporu 

18. domnívá se, že členské státy by měly 
podniknout kroky, které družstvům usnadní 
přístup k celé řadě služeb na podporu 
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podnikání, neboť ty jim pomohou přispívat 
k udržitelnému růstu;

podnikání, neboť ty jim pomohou přispívat 
k udržitelnému rozvoji jejich hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že členské státy by měly 
podniknout kroky, které družstvům usnadní 
přístup k celé řadě služeb na podporu 
podnikání, neboť ty jim pomohou přispívat 
k udržitelnému růstu;

18. domnívá se, že členské státy by měly 
podniknout kroky, které družstvům 
a sociálním podnikům usnadní přístup 
k celé řadě služeb na podporu podnikání, 
neboť ty jim pomohou přispívat 
k udržitelnému růstu;

Or. it

Pozměňovací návrh 118
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že členské státy by měly 
přijmout vhodná opatření k odstranění 
jakýchkoli právních, administrativních 
a byrokratických překážek, které brání 
růstu družstev nebo jej omezují; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 119
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že by měl být v celé 
Evropě umožněn přístup malých 
družstevních úvěrových sdružení na trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jacky Henan

Návrh usnesení
Bod 18 – a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje potřebu plodné 
spolupráce mezi bankovním sektorem 
a družstvy; Komise by měla podpořit 
zřízení veřejných bankovních center, která 
by poskytovala pomoc družstvům, a to 
především formou nízkoúročených 
půjček;

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Jacky Henan

Návrh usnesení
Bod 18 – b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zastává názor, že jelikož jsou 
družstva užitečnými, ale zároveň křehkými 
subjekty, je důležité vyzdvihnout 
podpůrnou funkci místních úřadů; 
domnívá se, že evropské instituce 
a členské státy by měly být požádány 
o poskytnutí prostředků místním úřadům, 
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které je potřebují na podporu vzniku 
a rozvoje družstev;

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. dále se domnívá, že je třeba podporovat 
sítě spolupráce mezi malými a středními 
podniky, například těmi, které již v EU 
existují ve formě družstev (družstva 
řemeslníků, družstva malých a středních 
podniků, družstva pro činnost 
a zaměstnanost atd.), neboť výrazně 
posilují udržitelnost mikropodniků 
a malých podniků tím, že umožňují 
společné uvádění na trh, nákupy a další 
služby a že pomáhají mikropodnikům 
a malým podnikům, aby se staly zdrojem 
inovací;

19. dále se domnívá, že je třeba podporovat 
sítě spolupráce mezi malými a středními 
podniky, například těmi, které již v EU 
existují ve formě družstev (družstva 
řemeslníků, družstva malých a středních 
podniků, družstva pro činnost 
a zaměstnanost atd.), neboť výrazně 
posilují zakládání a udržitelnost 
mikropodniků a malých podniků tím, že 
umožňují společné uvádění na trh, nákupy 
a další služby a že pomáhají 
mikropodnikům a malým podnikům, aby 
se staly zdrojem inovací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že je potřeba podpořit 
vznik nových družstev vytvořením služeb 
pro začínající družstva; navíc by měly být 
podpořeny iniciativy propagující 
družstevní model mezi novými 
potenciálními podnikateli (např. v rámci 
univerzitního vzdělávání), a to na národní 
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i evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usnadňovaly a prosazovaly vznik 
horizontálních podnikových uskupení 
družstevních a sociálních podniků, 
a pomohly jim tak získat prostředky 
potřebné k zaujetí význačnější role ve 
výrobním a distribučním řetězci 
a k podpoře úspor z rozsahu, které jsou 
nezbytné k financování výzkumu, vývoje 
a inovací; 

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
a podporovala politiky na zachování 
a ochranu stávajících pracovních míst 
jako doplnění politik, které se zaměřují na 
vytváření nových pracovních míst;

Or. it


