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Pozmeňujúci návrh 1
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Nadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

o prínose družstiev k prekonaniu krízy o prínose družstiev a sociálnych podnikov 
k prekonaniu krízy

Or. it

Pozmeňujúci návrh 2
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Citácia 1a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej 
únii (ZEÚ), najmä na jej článok 3 ods. 3,

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 3
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. poznamenáva, že družstevné hnutie je 
projektom, v rámci ktorého sa znižujú 
nerovnosti a ktorý podporuje zaradenie 
vytvorených organizácií do spoločnosti, 
čím ponúka verejnosti demokratickú 
alternatívu na vytvorenie zamestnanosti, 
stabilizáciu populácie v boji proti 
sociálnej a hospodárskej dezertifikácii, 
podporu spravodlivého a udržateľného 
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obchodu a vzdelávanie a odbornú 
prípravu komunít, pričom ich nabáda na 
zapojenie sa do činnosti družstiev;
zdôrazňuje, že v dnešnej kapitalistickej 
spoločnosti družstevné hnutie samotné 
nevyrieši všetky sociálne a hospodárske 
problémy;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 4
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že v EÚ je približne 160 
000 družstevných podnikov, ktoré vlastní 
123 milión členov a ktoré zamestnávajú 5,4 
milióna ľudí – vrátane približne 50 tisíc 
družstevných podnikov v priemysle a 
službách zabezpečujúcich pracovné miesta 
1,4 miliónom osôb – a že družstevné 
podniky prispievajú v priemere približne 5 
% do HDP členských štátov; 
poznamenáva, že v uplynulých rokoch 
došlo v dôsledku reštrukturalizácie 
podnikov v čase krízy alebo podnikov bez 
právnych nástupcov k vytvoreniu 
niekoľkých stoviek družstevných podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, čím sa 
zachránili a znova rozvinuli miestne 
hospodárske činnosti a pracovné miesta; 
poznamenáva, že družstevné zoskupenia v 
sektore priemyslu a služieb majú 
rozhodujúci vplyv na regionálny rozvoj v 
niektorých regiónoch EÚ s 
najrozvinutejším priemyslom; 
poznamenáva, že niektoré družstvá v 
sektore priemyslu a služieb, ktoré sa 
zameriavajú na pracovnú integráciu, 
zamestnávajú vyše 30 000 zdravotne 
postihnutých a znevýhodnených osôb; 
poznamenáva, že družstvá preto zohrávajú 

1. poznamenáva, že v EÚ je približne 160 
000 družstevných podnikov, ktoré vlastní 
123 miliónov členov a ktoré zamestnávajú 
5,4 milióna ľudí – vrátane približne 50 tisíc 
družstevných podnikov v priemysle a 
službách zabezpečujúcich pracovné miesta 
1,4 milióna osôb – a že družstevné podniky 
prispievajú v priemere približne 5 % do 
HDP členských štátov; poznamenáva, že v 
uplynulých rokoch došlo v dôsledku 
reštrukturalizácie podnikov v čase krízy 
alebo podnikov bez právnych nástupcov k 
vytvoreniu niekoľkých stoviek 
družstevných podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, čím sa zachránili a 
znova rozvinuli miestne hospodárske 
činnosti a pracovné miesta; poznamenáva, 
že družstevné zoskupenia v sektore 
priemyslu a služieb majú rozhodujúci 
vplyv na regionálny rozvoj v niektorých 
regiónoch EÚ s najrozvinutejším 
priemyslom; poznamenáva, že niektoré 
družstvá v sektore priemyslu a služieb, 
ktoré sa zameriavajú na pracovnú 
integráciu, zamestnávajú vyše 30 000 
zdravotne postihnutých a znevýhodnených 
osôb; poukazuje na to, že družstevný 
model značne vzrástol v netradičných 
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z hľadiska hospodárstva, spoločnosti 
a zamestnanosti v EÚ veľmi dôležitú 
úlohu;

sektoroch, ako sú sociálne služby a služby 
zdravotnej starostlivosti, digitálne služby, 
služby na podporu podnikania a služby 
všeobecného záujmu, ktoré predtým 
poskytoval verejný sektor (napríklad 
výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov), 
a stal sa modelom aj pre samostatne 
zárobkovo činné osoby a slobodné 
povolania; poznamenáva, že družstvá preto 
zohrávajú z hľadiska hospodárstva, 
spoločnosti a zamestnanosti v EÚ veľmi 
dôležitú úlohu a navyše sú odrazovým 
mostíkom pre sociálne inovácie, čo je 
veľmi dôležitá téma stratégie EÚ 2020 i 
Horizontu 2020;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 5
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že v EÚ je približne 160 
000 družstevných podnikov, ktoré vlastní 
123 milión členov a ktoré zamestnávajú 5,4 
milióna ľudí – vrátane približne 50 tisíc 
družstevných podnikov v priemysle a 
službách zabezpečujúcich pracovné miesta 
1,4 miliónom osôb – a že družstevné 
podniky prispievajú v priemere približne 5 
% do HDP členských štátov; 
poznamenáva, že v uplynulých rokoch 
došlo v dôsledku reštrukturalizácie 
podnikov v čase krízy alebo podnikov bez 
právnych nástupcov k vytvoreniu 
niekoľkých stoviek družstevných podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, čím sa 
zachránili a znova rozvinuli miestne 
hospodárske činnosti a pracovné miesta; 
poznamenáva, že družstevné zoskupenia v 
sektore priemyslu a služieb majú 

1. poznamenáva, že v EÚ je približne 160 
000 družstevných podnikov, ktoré vlastní 
123 miliónov členov a ktoré zamestnávajú 
5,4 milióna ľudí – vrátane približne 50 tisíc 
družstevných podnikov v priemysle a 
službách zabezpečujúcich pracovné miesta 
1,4 milióna osôb – a že družstevné podniky 
prispievajú v priemere približne 5 % do 
HDP členských štátov; poznamenáva, že v 
uplynulých rokoch došlo v dôsledku 
reštrukturalizácie podnikov v čase krízy 
alebo podnikov bez právnych nástupcov k 
vytvoreniu niekoľkých stoviek 
družstevných podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, čím sa zachránili a 
znova rozvinuli miestne hospodárske 
činnosti a pracovné miesta; poznamenáva, 
že družstevné zoskupenia v sektore 
priemyslu a služieb majú rozhodujúci 
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rozhodujúci vplyv na regionálny rozvoj v 
niektorých regiónoch EÚ s 
najrozvinutejším priemyslom; 
poznamenáva, že niektoré družstvá v 
sektore priemyslu a služieb, ktoré sa 
zameriavajú na pracovnú integráciu, 
zamestnávajú vyše 30 000 zdravotne 
postihnutých a znevýhodnených osôb; 
poznamenáva, že družstvá preto zohrávajú 
z hľadiska hospodárstva, spoločnosti 
a zamestnanosti v EÚ veľmi dôležitú 
úlohu;

vplyv na regionálny rozvoj v niektorých 
regiónoch EÚ s najrozvinutejším 
priemyslom; poznamenáva, že niektoré 
družstvá v sektore priemyslu a služieb, 
ktoré sa zameriavajú na pracovnú 
integráciu, zamestnávajú vyše 30 000 
zdravotne postihnutých a znevýhodnených 
osôb; poznamenáva, že v posledných 
desaťročiach viac ako 1000 družstiev v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
vytvorili občania, ktorí preberajú 
zodpovednosť a investujú do udržateľnej 
výroby, distribúcie a dodávok energie; 
poznamenáva, že družstvá preto zohrávajú 
z hľadiska hospodárstva, spoločnosti, 
trvalo udržateľného rozvoja 
a zamestnanosti v EÚ veľmi dôležitú 
úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že v EÚ je približne 160 
000 družstevných podnikov, ktoré vlastní 
123 milión členov a ktoré zamestnávajú 5,4 
milióna ľudí – vrátane približne 50 tisíc 
družstevných podnikov v priemysle a 
službách zabezpečujúcich pracovné miesta 
1,4 miliónom osôb – a že družstevné 
podniky prispievajú v priemere približne 5 
% do HDP členských štátov; 
poznamenáva, že v uplynulých rokoch 
došlo v dôsledku reštrukturalizácie 
podnikov v čase krízy alebo podnikov bez 
právnych nástupcov k vytvoreniu 
niekoľkých stoviek družstevných podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, čím sa 
zachránili a znova rozvinuli miestne 
hospodárske činnosti a pracovné miesta; 

1. poznamenáva, že v EÚ je približne 160 
000 družstevných podnikov, ktoré vlastní 
123 miliónov členov a ktoré zamestnávajú 
5,4 milióna ľudí – vrátane približne 50 tisíc 
družstevných podnikov v priemysle a 
službách zabezpečujúcich pracovné miesta 
1,4 milióna osôb – a že družstevné podniky 
prispievajú v priemere približne 5 % do 
HDP členských štátov; poznamenáva, že v 
uplynulých rokoch došlo v dôsledku 
reštrukturalizácie podnikov v čase krízy 
alebo podnikov bez právnych nástupcov k 
vytvoreniu niekoľkých stoviek 
družstevných podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, čím sa zachránili a 
znova rozvinuli miestne hospodárske 
činnosti a pracovné miesta; poznamenáva, 
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poznamenáva, že družstevné zoskupenia v 
sektore priemyslu a služieb majú 
rozhodujúci vplyv na regionálny rozvoj v 
niektorých regiónoch EÚ s 
najrozvinutejším priemyslom; 
poznamenáva, že niektoré družstvá v 
sektore priemyslu a služieb, ktoré sa 
zameriavajú na pracovnú integráciu, 
zamestnávajú vyše 30 000 zdravotne 
postihnutých a znevýhodnených osôb; 
poznamenáva, že družstvá preto zohrávajú 
z hľadiska hospodárstva, spoločnosti 
a zamestnanosti v EÚ veľmi dôležitú 
úlohu;

že družstevné zoskupenia v sektore 
priemyslu a služieb majú rozhodujúci 
vplyv na regionálny rozvoj v niektorých 
regiónoch EÚ s najrozvinutejším 
priemyslom; poznamenáva, že niektoré 
družstvá v sektore priemyslu a služieb, 
ktoré sa zameriavajú na pracovnú 
integráciu, zamestnávajú vyše 30 000 
zdravotne postihnutých a znevýhodnených 
osôb; poznamenáva, že družstvá poskytujú 
finančné prostriedky na účely trvalo 
udržateľného hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja regionálnych a 
miestnych komunít, a tak uplatňujú v 
praxi zásady sociálneho trhového 
hospodárstva v prakticky celej EÚ;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 7
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že v EÚ je približne 160 
000 družstevných podnikov, ktoré vlastní 
123 milión členov a ktoré zamestnávajú 5,4 
milióna ľudí – vrátane približne 50 tisíc 
družstevných podnikov v priemysle a 
službách zabezpečujúcich pracovné miesta 
1,4 miliónom osôb – a že družstevné 
podniky prispievajú v priemere približne 5 
% do HDP členských štátov; 
poznamenáva, že v uplynulých rokoch 
došlo v dôsledku reštrukturalizácie 
podnikov v čase krízy alebo podnikov bez 
právnych nástupcov k vytvoreniu 
niekoľkých stoviek družstevných podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, čím sa 
zachránili a znova rozvinuli miestne 
hospodárske činnosti a pracovné miesta; 
poznamenáva, že družstevné zoskupenia v 
sektore priemyslu a služieb majú 

1. poznamenáva, že sociálne podniky v EÚ 
nadobúdajú čoraz väčší význam a že je 
medzi nimi približne 160 000 družstevných 
podnikov, ktoré vlastní 123 miliónov
členov a ktoré zamestnávajú 5,4 milióna 
ľudí – vrátane približne 50 tisíc 
družstevných podnikov v priemysle a 
službách zabezpečujúcich pracovné miesta 
1,4 milióna osôb – a že družstevné podniky 
prispievajú v priemere približne 5 % do 
HDP členských štátov; poznamenáva, že v 
uplynulých rokoch došlo v dôsledku 
reštrukturalizácie podnikov v čase krízy 
alebo podnikov bez právnych nástupcov k 
vytvoreniu niekoľkých stoviek 
družstevných podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, čím sa zachránili a 
znova rozvinuli miestne hospodárske 
činnosti a pracovné miesta; poznamenáva, 
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rozhodujúci vplyv na regionálny rozvoj v 
niektorých regiónoch EÚ s 
najrozvinutejším priemyslom; 
poznamenáva, že niektoré družstvá v 
sektore priemyslu a služieb, ktoré sa 
zameriavajú na pracovnú integráciu, 
zamestnávajú vyše 30 000 zdravotne 
postihnutých a znevýhodnených osôb; 
poznamenáva, že družstvá preto zohrávajú 
z hľadiska hospodárstva, spoločnosti 
a zamestnanosti v EÚ veľmi dôležitú 
úlohu;

že družstevné zoskupenia v sektore 
priemyslu a služieb majú rozhodujúci 
vplyv na regionálny rozvoj v niektorých 
regiónoch EÚ s najrozvinutejším 
priemyslom; poznamenáva, že niektoré 
družstvá v sektore priemyslu a služieb, 
ktoré sa zameriavajú na pracovnú 
integráciu, zamestnávajú vyše 30 000 
zdravotne postihnutých a znevýhodnených 
osôb; poznamenáva, že družstvá preto 
zohrávajú z hľadiska hospodárstva, 
spoločnosti a zamestnanosti v EÚ veľmi 
dôležitú úlohu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 8
Britta Thomsen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že v EÚ je približne 160 
000 družstevných podnikov, ktoré vlastní 
123 milión členov a ktoré zamestnávajú 5,4 
milióna ľudí – vrátane približne 50 tisíc 
družstevných podnikov v priemysle a 
službách zabezpečujúcich pracovné miesta 
1,4 miliónom osôb – a že družstevné 
podniky prispievajú v priemere približne 5 
% do HDP členských štátov; 
poznamenáva, že v uplynulých rokoch 
došlo v dôsledku reštrukturalizácie 
podnikov v čase krízy alebo podnikov bez 
právnych nástupcov k vytvoreniu 
niekoľkých stoviek družstevných podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, čím sa 
zachránili a znova rozvinuli miestne 
hospodárske činnosti a pracovné miesta; 
poznamenáva, že družstevné zoskupenia v 
sektore priemyslu a služieb majú 
rozhodujúci vplyv na regionálny rozvoj v 
niektorých regiónoch EÚ s 
najrozvinutejším priemyslom; 

1. poznamenáva, že v EÚ je približne 160 
000 družstevných podnikov, ktoré vlastní 
123 miliónov členov a ktoré zamestnávajú 
5,4 milióna ľudí – vrátane približne 50 tisíc 
družstevných podnikov v priemysle a 
službách zabezpečujúcich pracovné miesta 
1,4 milióna osôb – a že družstevné podniky 
prispievajú v priemere približne 5 % do 
HDP členských štátov; poznamenáva, že v 
uplynulých rokoch došlo v dôsledku 
reštrukturalizácie podnikov v čase krízy 
alebo podnikov bez právnych nástupcov k 
vytvoreniu niekoľkých stoviek 
družstevných podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, čím sa zachránili a 
znova rozvinuli miestne hospodárske 
činnosti a pracovné miesta; poznamenáva, 
že družstevné zoskupenia v sektore 
priemyslu a služieb majú rozhodujúci 
vplyv na regionálny rozvoj v niektorých 
regiónoch EÚ s najrozvinutejším 
priemyslom; poznamenáva, že „sociálne
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poznamenáva, že niektoré družstvá v 
sektore priemyslu a služieb, ktoré sa 
zameriavajú na pracovnú integráciu, 
zamestnávajú vyše 30 000 zdravotne 
postihnutých a znevýhodnených osôb; 
poznamenáva, že družstvá preto zohrávajú 
z hľadiska hospodárstva, spoločnosti 
a zamestnanosti v EÚ veľmi dôležitú 
úlohu;

družstvá“, ktoré sa zameriavajú na 
pracovnú integráciu, zamestnávajú v 
sektore priemyslu a služieb vyše 30 000 
zdravotne postihnutých a znevýhodnených 
osôb; poznamenáva, že družstvá preto 
zohrávajú z hľadiska hospodárstva, 
spoločnosti a zamestnanosti v EÚ veľmi 
dôležitú úlohu;

Or. da

Pozmeňujúci návrh 9
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. opakuje, že model družstevných 
podnikov prispieva ku skutočnému 
hospodárskemu pluralizmu, je 
nevyhnutnou súčasťou sociálneho 
trhového hospodárstva a je plne v súlade s 
hodnotami Zmluvy o EÚ a cieľmi 
stratégie Európa 2020;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 10
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že družstvá sa prejavili 
ako odolnejšie voči kríze než mnohé 
konvenčné podniky, a konštatuje, že to 
potvrdzuje značné množstvo dôkazov, 
najmä pokiaľ ide o družstevné banky a 
družstvá v sektore priemyslu a služieb 

2. poukazuje na to, že mnohé družstvá sa 
prejavili ako odolné voči kríze, 
a konštatuje, že to potvrdzuje značné 
množstvo dôkazov, najmä pokiaľ ide 
o družstevné banky a družstvá v sektore 
priemyslu a služieb (zamestnanecké 



PE507.938v01-00 10/69 AM\930616SK.doc

SK

(zamestnanecké družstvá, sociálne družstvá 
a družstvá tvorené malými a strednými 
podnikmi);

družstvá, sociálne družstvá a družstvá 
tvorené malými a strednými podnikmi);

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 11
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že družstvá sa prejavili 
ako odolnejšie voči kríze než mnohé 
konvenčné podniky, a konštatuje, že to 
potvrdzuje značné množstvo dôkazov, 
najmä pokiaľ ide o družstevné banky a 
družstvá v sektore priemyslu a služieb 
(zamestnanecké družstvá, sociálne družstvá 
a družstvá tvorené malými a strednými 
podnikmi);

2. poukazuje na to, že družstvá sa prejavili 
ako odolnejšie voči kríze než mnohé 
konvenčné podniky, pričom sa otvárajú aj 
novým sektorom, a to z hľadiska miery 
zamestnanosti i zatvárania podnikov, 
a konštatuje, že to potvrdzuje značné 
množstvo dôkazov, najmä pokiaľ ide 
o družstevné banky a družstvá v sektore 
priemyslu a služieb (zamestnanecké 
družstvá, sociálne družstvá a družstvá 
tvorené malými a strednými podnikmi); 
okrem toho poukazuje na rastúci význam 
„komunitných družstiev“, ktoré najmä vo 
vzdialených a znevýhodnených oblastiach 
umožňujú priamu účasť občanov v 
záujme naplnenia rôznych potrieb, ako sú 
zdravotnícke a sociálne služby, služby v 
oblasti školstva, obchodné služby, 
komunikácie atď.;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 12
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že družstvá sa prejavili 
ako odolnejšie voči kríze než mnohé 
konvenčné podniky, a konštatuje, že to 
potvrdzuje značné množstvo dôkazov, 
najmä pokiaľ ide o družstevné banky a 
družstvá v sektore priemyslu a služieb 
(zamestnanecké družstvá, sociálne družstvá 
a družstvá tvorené malými a strednými 
podnikmi);

2. poukazuje na to, že družstvá a sociálne 
podniky sa prejavili ako odolnejšie voči 
kríze než mnohé konvenčné podniky, a to z 
hľadiska miery zamestnanosti a 
zatvárania podnikov, a konštatuje, že to 
potvrdzuje značné množstvo dôkazov, 
najmä pokiaľ ide o družstevné banky a 
družstvá v sektore priemyslu a služieb 
(zamestnanecké družstvá, sociálne družstvá 
a družstvá tvorené malými a strednými 
podnikmi), vzhľadom na veľkú 
schopnosť prispôsobiť sa zmene a 
zachovať podnikateľskú činnosť, keď je 
ohrozená, pokračovaním v plnení svojho 
poslania;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 13
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že družstvá sa prejavili 
ako odolnejšie voči kríze než mnohé 
konvenčné podniky, a konštatuje, že to 
potvrdzuje značné množstvo dôkazov, 
najmä pokiaľ ide o družstevné banky a 
družstvá v sektore priemyslu a služieb 
(zamestnanecké družstvá, sociálne družstvá 
a družstvá tvorené malými a strednými 
podnikmi);

2. poukazuje na to, že družstvá sa prejavili 
ako odolnejšie voči kríze než mnohé 
konvenčné podniky, a konštatuje, že to 
potvrdzuje značné množstvo dôkazov, 
najmä pokiaľ ide o družstevné banky a 
družstvá v sektore priemyslu a služieb 
(zamestnanecké družstvá, sociálne družstvá 
a družstvá tvorené malými a strednými 
podnikmi); v tejto súvislosti zdôrazňuje 
strategickú úlohu družstiev tvorených 
malými a strednými podnikmi, ktoré môžu 
umožniť vyriešenie spoločných problémov 
a dosahovanie úspor z rozsahu; 

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 14
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že družstvá sa prejavili 
ako odolnejšie voči kríze než mnohé 
konvenčné podniky, a konštatuje, že to 
potvrdzuje značné množstvo dôkazov, 
najmä pokiaľ ide o družstevné banky a 
družstvá v sektore priemyslu a služieb 
(zamestnanecké družstvá, sociálne družstvá 
a družstvá tvorené malými a strednými 
podnikmi);

2. poukazuje na to, že družstvá sa prejavili 
ako odolnejšie voči kríze než mnohé 
konvenčné podniky, a konštatuje, že to 
potvrdzuje značné množstvo dôkazov, 
najmä pokiaľ ide o družstevné banky a 
družstvá v sektore priemyslu a služieb 
(zamestnanecké družstvá, sociálne družstvá 
a družstvá tvorené malými a strednými 
podnikmi) predovšetkým v oblasti výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. poznamenáva, že družstvá môžu hrať 
rozhodujúcu úlohu aj pri prechode na 
energiu z obnoviteľných zdrojov a v boji 
proti energetickej chudobe; umožnenie 
miestnym komunitám, aby vyrábali 
vlastnú energiu, môže urýchliť 
zavádzanie technológií v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie v malom a 
strednom rozsahu; tieto technológie vedú 
k účinnejšiemu využívaniu energie a 
umožňujú občanom získať väčšiu 
kontrolu nad cenami energie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zastáva názor, že družstvá môžu v čase 
recesie účinne podporovať podnikanie v 
mikroekonomickom rozsahu, pretože 
umožňujú vlastníkom malých podnikov, 
ktorými sú často skupiny občanov, 
prevziať podnikové záväzky;  v tejto 
súvislosti podporuje rozvoj družstiev v 
sociálnom sektore a v sektore sociálneho 
zabezpečenia s cieľom zaistiť väčšie 
sociálne zapojenie zraniteľných skupín;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 17
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto vyššej 
odolnosti je družstevný model riadenia, 
ktorý sa zakladá na spoločnom vlastníctve 
a demokratickej kontrole ich členmi–
akcionármi, a že ďalším dôvodom je 
príznačný spôsob akumulácie kapitálu; 
nazdáva sa, že tento model pomáha 
družstvám udržiavať dlhodobý prístup 
a zakotvenie v miestnom hospodárstve, čo 
im dáva podiel na miestnom udržateľnom 
rozvoji a zabezpečuje, aby sa 
nepremiestňovali, dokonca ani vtedy, keď 
ich činnosť nadobudne medzinárodný 
rozmer;

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto vyššej 
odolnosti je do značnej miery družstevný 
model riadenia, ktorý sa zakladá na 
spoločnom vlastníctve, demokratickej 
kontrole, organizácii a riadení zo strany 
zainteresovaných členských subjektov, a 
hospodárska účasť ich partnerov, ich 
autonómia a nezávislosť, vzdelávanie, 
odborná príprava a informácie 
poskytované členom družstva, spolupráca 
medzi družstvami a ich oddanosť 
komunite, a zdôrazňuje, že ďalším 
dôvodom ich odolnosti je príznačný 
spôsob akumulácie kapitálu s vyváženými 
sociálnymi a hospodárskymi cieľmi a 
zámerom zlepšiť ich prevádzku a činnosť; 
nazdáva sa, že tento model pomáha 
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družstvám udržiavať dlhodobý prístup 
a zakotvenie v miestnom hospodárstve, čo 
im dáva podiel na miestnom udržateľnom 
rozvoji a zabezpečuje, aby sa 
nepremiestňovali, dokonca ani vtedy, keď 
ich činnosť nadobudne medzinárodný 
rozmer;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 18
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto vyššej
odolnosti je družstevný model riadenia, 
ktorý sa zakladá na spoločnom vlastníctve 
a demokratickej kontrole ich členmi–
akcionármi, a že ďalším dôvodom je 
príznačný spôsob akumulácie kapitálu; 
nazdáva sa, že tento model pomáha 
družstvám udržiavať dlhodobý prístup 
a zakotvenie v miestnom hospodárstve, čo 
im dáva podiel na miestnom udržateľnom 
rozvoji a zabezpečuje, aby sa 
nepremiestňovali, dokonca ani vtedy, keď 
ich činnosť nadobudne medzinárodný 
rozmer;

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto 
odolnosti je do značnej miery družstevný 
model riadenia, ktorý sa zakladá na 
spoločnom vlastníctve a demokratickej 
kontrole ich zainteresovanými členskými 
subjektmi, a že ďalším dôvodom je 
príznačný spôsob akumulácie kapitálu, 
ktorý je menej závislý od vývoja 
finančných trhov; nazdáva sa, že tento 
model pomáha zabezpečiť, aby družstvá
mohli udržiavať dlhodobý prístup,
a ukotvuje ich v miestnom hospodárstve, čo 
im dáva podiel na miestnom udržateľnom 
rozvoji, aj keď pod tlakom medzinárodnej 
hospodárskej súťaže časť svojej činnosti 
premiestnia;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 19
Britta Thomsen

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto vyššej 
odolnosti je družstevný model riadenia, 
ktorý sa zakladá na spoločnom vlastníctve 
a demokratickej kontrole ich členmi–
akcionármi, a že ďalším dôvodom je 
príznačný spôsob akumulácie kapitálu; 
nazdáva sa, že tento model pomáha
družstvám udržiavať dlhodobý prístup 
a zakotvenie v miestnom hospodárstve, čo 
im dáva podiel na miestnom udržateľnom 
rozvoji a zabezpečuje, aby sa 
nepremiestňovali, dokonca ani vtedy, keď 
ich činnosť nadobudne medzinárodný 
rozmer;

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto vyššej 
odolnosti je do značnej miery družstevný 
model riadenia, ktorý sa zakladá na 
spoločnom vlastníctve a demokratickej 
kontrole ich zainteresovanými členskými 
subjektmi, a že ďalším dôvodom sú ich 
charakteristické zásady opätovného 
investovania prebytkov do rozvoja 
podnikov, čím sa výrazne znižuje 
zadlženosť družstiev; nazdáva sa, že tieto 
zásady pomáhajú družstvám udržiavať 
dlhodobý prístup a zakotvenie v miestnom 
hospodárstve, čo prispieva k miestnemu 
udržateľnému rozvoju a zabezpečuje, aby 
sa nepremiestňovali, dokonca ani vtedy, 
keď ich činnosť nadobudne medzinárodný 
rozmer;

Or. da

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto vyššej 
odolnosti je družstevný model riadenia, 
ktorý sa zakladá na spoločnom vlastníctve 
a demokratickej kontrole ich členmi–
akcionármi, a že ďalším dôvodom je 
príznačný spôsob akumulácie kapitálu;
nazdáva sa, že tento model pomáha 
družstvám udržiavať dlhodobý prístup 
a zakotvenie v miestnom hospodárstve, čo 
im dáva podiel na miestnom udržateľnom 
rozvoji a zabezpečuje, aby sa 
nepremiestňovali, dokonca ani vtedy, keď 
ich činnosť nadobudne medzinárodný 
rozmer;

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto vyššej 
odolnosti je do značnej miery družstevný 
model riadenia, ktorý sa zakladá na 
spoločnom vlastníctve, rozhodovaní 
týkajúcom sa stratégií podniku a 
demokratickej kontrole ich 
zainteresovanými členskými subjektmi, a že 
ďalším dôvodom je príznačný spôsob 
akumulácie kapitálu spojený s 
prevádzaním prebytkov do rezervy, z 
ktorej prinajmenšom jedna časť je 
nedeliteľná, a s plnením cieľov podniku;
nazdáva sa, že tento model pomáha 
družstvám udržiavať dlhodobý prístup 
a zakotvenie v miestnom hospodárstve, čo 
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im dáva podiel na miestnom udržateľnom 
rozvoji a zabezpečuje, aby sa 
nepremiestňovali, dokonca ani vtedy, keď 
ich činnosť nadobudne medzinárodný 
rozmer;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto vyššej 
odolnosti je družstevný model riadenia, 
ktorý sa zakladá na spoločnom vlastníctve 
a demokratickej kontrole ich členmi–
akcionármi, a že ďalším dôvodom je 
príznačný spôsob akumulácie kapitálu; 
nazdáva sa, že tento model pomáha 
družstvám udržiavať dlhodobý prístup 
a zakotvenie v miestnom hospodárstve, čo 
im dáva podiel na miestnom udržateľnom 
rozvoji a zabezpečuje, aby sa 
nepremiestňovali, dokonca ani vtedy, keď 
ich činnosť nadobudne medzinárodný 
rozmer;

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto vyššej 
odolnosti je do značnej miery družstevný 
model riadenia, ktorý sa zakladá na 
spoločnom vlastníctve a demokratickej 
účasti a kontrole ich zainteresovanými 
členskými subjektmi, a že ďalším dôvodom 
je príznačný spôsob akumulácie kapitálu, 
najmä ich charakteristický systém 
nedeliteľných rezerv; nazdáva sa, že tento 
model pomáha družstvám udržiavať 
dlhodobý prístup naprieč generáciami 
a zakotvenie v miestnom hospodárstve, čo 
im dáva podiel na miestnom udržateľnom 
rozvoji a zabezpečuje, aby sa 
nepremiestňovali, dokonca ani vtedy, keď 
ich činnosť nadobudne medzinárodný 
rozmer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto vyššej 
odolnosti je družstevný model riadenia, 
ktorý sa zakladá na spoločnom vlastníctve 
a demokratickej kontrole ich členmi–
akcionármi, a že ďalším dôvodom je 
príznačný spôsob akumulácie kapitálu; 
nazdáva sa, že tento model pomáha 
družstvám udržiavať dlhodobý prístup 
a zakotvenie v miestnom hospodárstve, čo 
im dáva podiel na miestnom udržateľnom 
rozvoji a zabezpečuje, aby sa 
nepremiestňovali, dokonca ani vtedy, keď 
ich činnosť nadobudne medzinárodný 
rozmer;

3. vyjadruje názor, že dôvodom tejto vyššej 
odolnosti je do značnej miery družstevný 
alebo participatívny model riadenia, ktorý 
sa zakladá na spoločnom vlastníctve a 
demokratickej kontrole ich 
zainteresovanými členskými subjektmi, a že 
ďalším dôvodom je príznačný spôsob 
akumulácie kapitálu; nazdáva sa, že tento 
model pomáha družstvám udržiavať 
dlhodobý prístup a zakotvenie v miestnom 
hospodárstve, čo im dáva podiel 
na miestnom udržateľnom rozvoji 
a zabezpečuje, aby sa nepremiestňovali, 
dokonca ani vtedy, keď ich činnosť 
nadobudne medzinárodný rozmer;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 23
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. poznamenáva, že družstevné podniky 
sú schopné účinne a efektívne uspokojiť 
existujúce a nové potreby v oblastiach, 
ako je riadenie kultúrnych zdrojov a 
tvorivosti a environmentálna 
udržateľnosť týkajúca sa nového 
životného štýlu a spôsobov spotreby;
zdôrazňuje, že družstvá takisto rozvíjajú 
hodnoty, ako je ochrana zákonnosti –
jedným príkladom je Taliansko, kde sú 
družstvá poverené správou majetku 
skonfiškovaného mafii;  

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 24
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zastáva názor, že družstvá by sa mali 
plne zapojiť do cieľov, ktoré sleduje 
priemyselná politika EÚ, a do opatrení, 
ktoré prijíma EÚ, a to aj so zreteľom na 
ich zásadný prínos k priemyselnej 
reštrukturalizácii, čo je kľúčová kapitola 
novej priemyselnej politiky EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 25
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva tiež, že družstvá majú 
dlhú tradíciu vzájomnej spolupráce a že to 
im umožňuje využiť hospodárstvo 
celoplošne a vymieňať svoje skúsenosti a 
osvedčené postupy, ako aj presúvať ľudské 
a finančné zdroje, pokiaľ je to potrebné; 
potvrdzuje, že táto flexibilita, ktorá je 
družstvám vlastná, im umožňuje 
sebestačnosť dokonca aj v najťažších 
časoch;

4. poznamenáva tiež, že sociálne podniky 
a najmä družstvá majú dlhú tradíciu 
vzájomnej spolupráce a že to im umožňuje 
využiť úspory z rozsahu a vymieňať svoje 
skúsenosti a najlepšie postupy, ako aj 
presúvať ľudské a finančné zdroje, pokiaľ 
je to potrebné; potvrdzuje, že táto 
flexibilita, ktorá je družstvám vlastná, im 
umožňuje sebestačnosť dokonca aj 
v najťažších časoch;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 26
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 4



AM\930616SK.doc 19/69 PE507.938v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva tiež, že družstvá majú 
dlhú tradíciu vzájomnej spolupráce a že to 
im umožňuje využiť hospodárstvo 
celoplošne a vymieňať svoje skúsenosti a 
osvedčené postupy, ako aj presúvať ľudské 
a finančné zdroje, pokiaľ je to potrebné; 
potvrdzuje, že táto flexibilita, ktorá je 
družstvám vlastná, im umožňuje 
sebestačnosť dokonca aj v najťažších 
časoch;

4. poznamenáva tiež, že družstvá môžu 
prostredníctvom spolupráce využiť úspory 
z rozsahu a vymieňať svoje skúsenosti a 
najlepšie postupy, ako aj presúvať ľudské a 
finančné zdroje, pokiaľ je to potrebné; 
potvrdzuje, že táto flexibilita, ktorá je 
družstvám vlastná, im umožňuje 
sebestačnosť dokonca aj v najťažších 
časoch;

Or. nl

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva tiež, že družstvá majú 
dlhú tradíciu vzájomnej spolupráce a že to 
im umožňuje využiť hospodárstvo 
celoplošne a vymieňať svoje skúsenosti a 
osvedčené postupy, ako aj presúvať ľudské 
a finančné zdroje, pokiaľ je to potrebné;
potvrdzuje, že táto flexibilita, ktorá je 
družstvám vlastná, im umožňuje 
sebestačnosť dokonca aj v najťažších 
časoch;

4. poznamenáva tiež, že družstvá majú 
dlhú tradíciu vzájomnej spolupráce a že to 
im umožňuje využiť úspory z rozsahu a 
vymieňať svoje skúsenosti a najlepšie
postupy, ako aj združovať alebo presúvať 
ľudské a finančné zdroje, pokiaľ je to 
potrebné; potvrdzuje, že táto flexibilita, 
ktorá je družstvám vlastná, im umožňuje 
sebestačnosť dokonca aj v najťažších 
časoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva, že v rôznych členských 
štátoch sa využívajú početné osvedčené 
postupy, ktoré preukazujú vynikajúce 
výsledky dosiahnuté družstevnými 
podnikmi, pokiaľ ide o rast, 
zamestnanosť, mieru prežitia a 
zakladanie podnikov, ako je napríklad 
režim jednotnej platby (pago único) v 
Španielsku a Marcorov zákon v Taliansku 
– ktoré pomáhajú financovať zriaďovanie 
nových družstiev prostredníctvom podpôr 
v nezamestnanosti – a zamestnanecké a 
podnikové družstvá vytvorené vo 
Francúzsku, vo Švédsku a v Belgicku;
španielske zoskupenie Mondragon je 
navyše výborným príkladom toho, ako 
jednotlivé družstvá môžu dobrovoľne 
vytvárať veľké podnikateľské skupiny v 
odvetviach ako priemysel, 
poľnohospodárstvo, distribúcia, financie, 
výskum a vývoj a vyššie vzdelávanie;  
vyzýva Komisiu, aby podrobne 
preskúmala tieto osvedčené postupy a 
zvážila ich zahrnutie do formulácie 
podnikateľsky priaznivých politík EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 29
Mario Pirillo

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. považuje prínos družstiev pre 
hospodárstvo EÚ a stabilitu 
zamestnanosti v za dôležitý, a to najmä v 
čase krízy;
naliehavo žiada Komisiu, aby 
prehodnotila úlohu SCE tým, že podporí 
zakladanie nových družstiev v celej EÚ a 
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uľahčí zoskupovanie národných družstiev 
z rôznych členských štátov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 30
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva, že družstevná 
spoločnosť vytvorená podľa vzoru 
britského trustu môže byť tiež efektívnym 
modelom pre riadnu správu 
profesionálnych alebo 
poloprofesionálnych športových 
organizácií, ktorý zároveň uľahčuje úzke 
zapojenie hlavných zainteresovaných 
strán – priaznivcov – do vedenia klubu (či 
už profesionálneho alebo nie);

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 31
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať, 
okrem iného, model družstva pre 
podnikanie a zamestnanosť, čo je podnik 
budovaný postupne s cieľom uspokojovať 
potreby podnikateľov, ktorý sa vyvíja 
zároveň s rozvojom ich obchodnej 
činnosti;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 32
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. okrem toho poznamenáva, že sa 
preukázalo, že rozvoj družstiev v 
sektoroch, ako je výroba energie z 
obnoviteľných zdrojov a sociálne služby, 
je schopný reagovať na nové potreby a 
stimulovať vytváranie pracovných miest 
lepšie než iné modely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje však, že družstvá nie sú 
imúnne voči zlyhaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. poznamenáva, že v rôznych členských 
štátoch sa z dôvodu právnych 
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a koncepčných rozdielov možno stretnúť s 
rôznorodými situáciami;  vyzýva preto 
Komisiu, aby preskúmala existujúce 
právne predpisy s cieľom nájsť nejaký 
spoločný základ a v súlade so zásadou 
subsidiarity zharmonizovať kľúčové 
prvky v záujme odstránenia prekážok pre 
rozvoj družstiev;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 35
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že zamestnanci na seba 
pri zakladaní družstva alebo pri prevode 
vlastníctva podniku na jeho zamestnancov 
berú značné finančné riziko;
poznamenáva, že riadna správa je najmä v 
zamestnaneckom družstve mimoriadne 
závislá od podpory pre riadenie podniku 
zo strany zamestnancov a od jeho 
dohľadu;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 36
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
tým, že sa bude venovať družstvám 
náležitá pozornosť vo všetkých politikách 
EÚ navrhnutých na podporu 

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
najmä prostredníctvom pomoci 
Spoločenstva družstevnému hnutiu a tým, 
že sa bude venovať družstvám náležitá 
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inteligentného, udržateľného 
inkluzívneho rastu, a to aj v rámci 
príslušných hlavných iniciatív stratégie 
EÚ 2020; nazdáva sa, že by sa mali prijať 
potrebné kroky, aby sa zabezpečili 
rovnaké podmienky pre družstvá a iné 
formami podnikov a zároveň sa zachovali 
ciele a pracovné metódy družstiev;

pozornosť vo všetkých politikách EÚ;
považuje za nevyhnutné podporovať ciele 
a pracovné metódy družstiev tým, že sa 
bude podnecovať vytváranie a ďalšie 
fungovanie spotrebiteľských družstiev, 
pretože v mnohých regiónoch je to jediný 
prostriedok distribúcie hlavných 
produktov bez špekulatívnych marží a 
reklamných kampaní propagujúcich 
nadmernú, zdravie ohrozujúcu, 
nehospodárnu a neekologickú spotrebu;

Or. pt

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
tým, že sa bude venovať družstvám 
náležitá pozornosť vo všetkých politikách 
EÚ navrhnutých na podporu 
inteligentného, udržateľného 
inkluzívneho rastu, a to aj v rámci 
príslušných hlavných iniciatív stratégie 
EÚ 2020; nazdáva sa, že by sa mali prijať 
potrebné kroky, aby sa zabezpečili rovnaké 
podmienky pre družstvá a iné formami
podnikov a zároveň sa zachovali ciele 
a pracovné metódy družstiev;

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
tým, že sa bude venovať družstvám 
náležitá pozornosť vo všetkých politikách 
EÚ navrhnutých na podporu odlišného 
modelu hospodárskeho rozvoja, ktorý 
bude viac rešpektovať európsky sociálny 
model; nazdáva sa, že by sa mali prijať 
potrebné kroky, aby sa zabezpečili rovnaké 
podmienky pre družstvá a iné formy
podnikov a zároveň sa zachovali ciele 
a pracovné metódy družstiev;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
tým, že sa bude venovať družstvám 
náležitá pozornosť vo všetkých politikách 
EÚ navrhnutých na podporu 
inteligentného, udržateľného inkluzívneho 
rastu, a to aj v rámci príslušných hlavných 
iniciatív stratégie EÚ 2020; nazdáva sa, že 
by sa mali prijať potrebné kroky, aby sa 
zabezpečili rovnaké podmienky pre 
družstvá a iné formami podnikov a zároveň 
sa zachovali ciele a pracovné metódy 
družstiev;

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
tým, že sa bude venovať družstvám 
náležitá pozornosť vo všetkých politikách 
EÚ navrhnutých na podporu 
inteligentného, udržateľného inkluzívneho 
rastu, a to aj v rámci príslušných hlavných 
iniciatív stratégie EÚ 2020; domnieva sa 
najmä, že by sa zmienka o dôležitej úlohe 
družstiev mala uviesť v Akčnom pláne pre 
podnikanie 2020; nazdáva sa, že by sa 
mali prijať potrebné kroky, aby sa 
zabezpečili rovnaké podmienky pre 
družstvá a iné formy podnikov a zároveň sa 
zachovali ciele a pracovné metódy 
družstiev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
tým, že sa bude venovať družstvám 
náležitá pozornosť vo všetkých politikách 
EÚ navrhnutých na podporu 
inteligentného, udržateľného inkluzívneho 
rastu, a to aj v rámci príslušných hlavných 
iniciatív stratégie EÚ 2020; nazdáva sa, že 
by sa mali prijať potrebné kroky, aby sa 
zabezpečili rovnaké podmienky pre 
družstvá a iné formami podnikov a zároveň 
sa zachovali ciele a pracovné metódy 
družstiev;

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
tým, že sa bude venovať družstvám 
náležitá pozornosť vo všetkých 
príslušných politikách EÚ navrhnutých na 
podporu inteligentného, udržateľného 
inkluzívneho rastu, a to aj v rámci 
príslušných hlavných iniciatív stratégie EÚ 
2020, a že sa zjednodušia existujúce 
právne predpisy EÚ týkajúce sa družstiev; 
nazdáva sa, že by sa v prípade potreby mali 
prijať vhodné kroky, aby sa zabezpečili 
rovnaké podmienky pre družstvá a iné 
formy podnikov a zároveň sa zachovali 
ciele a pracovné metódy družstiev;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
tým, že sa bude venovať družstvám 
náležitá pozornosť vo všetkých politikách 
EÚ navrhnutých na podporu 
inteligentného, udržateľného inkluzívneho 
rastu, a to aj v rámci príslušných hlavných 
iniciatív stratégie EÚ 2020; nazdáva sa, že 
by sa mali prijať potrebné kroky, aby sa 
zabezpečili rovnaké podmienky pre 
družstvá a iné formami podnikov a zároveň 
sa zachovali ciele a pracovné metódy 
družstiev;

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
tým, že sa bude venovať družstvám a 
sociálnym podnikom náležitá pozornosť vo 
všetkých politikách EÚ navrhnutých na 
podporu inteligentného, udržateľného 
inkluzívneho rastu, a to aj v rámci 
príslušných hlavných iniciatív stratégie EÚ 
2020; nazdáva sa, že by sa mali prijať 
potrebné kroky, aby sa zabezpečili rovnaké 
podmienky pre družstvá a iné formy
podnikov a zároveň sa zachovali ciele 
a pracovné metódy družstiev;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 41
Monika Flašíková Beňová

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
tým, že sa bude venovať družstvám 
náležitá pozornosť vo všetkých politikách 
EÚ navrhnutých na podporu 
inteligentného, udržateľného inkluzívneho 
rastu, a to aj v rámci príslušných hlavných 
iniciatív stratégie EÚ 2020; nazdáva sa, že 
by sa mali prijať potrebné kroky, aby sa 
zabezpečili rovnaké podmienky pre 

5. zastáva názor, že táto vnútorná 
schopnosť odolnosti by sa mala posilniť 
tým, že sa bude venovať družstvám 
náležitá pozornosť vo všetkých politikách 
EÚ navrhnutých na podporu 
inteligentného, udržateľného inkluzívneho 
rastu, a to aj v rámci príslušných hlavných 
iniciatív stratégie EÚ 2020; nazdáva sa, že 
by sa mali prijať potrebné kroky, aby sa 
zabezpečili rovnaké podmienky pre 
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družstvá a iné formami podnikov a zároveň 
sa zachovali ciele a pracovné metódy 
družstiev;

družstvá a iné formy podnikov a zároveň sa 
zachovali ciele a pracovné metódy 
družstiev, ako aj ich sociálny charakter;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. pripomína, že je potrebné, aby 
Európska únia prostredníctvom právnych 
predpisov uznala rôzne formy podnikania 
a rovnako k nim pristupovala s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie zásady slobody 
podnikania bez ohľadu na status 
podniku; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Komisia sa v Akčnom 
pláne pre podnikanie 2020 nezameriava 
na úlohu podnikov sociálneho 
hospodárstva, len pripomína ich príspevok 
k vytváraniu pracovných miest a 
sociálnym inováciám a to, že majú v 
porovnaní s MSP problémy s 
financovaním;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. pripomína, že spotrebné družstvá 
okrem zaručenia prístupu k produktom za 
nižšie ceny združujú komunity pri 
kultúrnych, športových a vzdelávacích 
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aktivitách, pričom podporujú zdravé a 
racionálne výdavky;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 44
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. domnieva sa, že oživenie spotrebných 
družstiev bude nielen reagovať na 
skutočné záujmy spotrebiteľov, ale 
výrazne tiež prispeje k národnej produkcii, 
najmä v drobnom poľnohospodárstve, 
rodinnom farmárstve a drobnom 
rybárstve, pričom poskytne skutočný 
impulz pre rozvoj národných 
hospodárstiev;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 45
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
vytvoria riaditeľstvá zamerané na 
družstvá a iné organizácie sociálneho 
hospodárstva (ako vzájomné spoločnosti) 
v rámci GR pre podnikanie, s oddelením 
zaoberajúcim sa výlučne 
reštrukturalizáciou podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, ktoré prekonávajú 
krízu alebo nemajú právnych nástupcov, 
na družstvá;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
vytvoria riaditeľstvá zamerané na 
družstvá a iné organizácie sociálneho 
hospodárstva (ako vzájomné spoločnosti) 
v rámci GR pre podnikanie, s oddelením 
zaoberajúcim sa výlučne 
reštrukturalizáciou podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, ktoré prekonávajú 
krízu alebo nemajú právnych nástupcov, na 
družstvá;

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
zabezpečí dostatočnú úroveň zdrojov, s 
cieľom monitorovať a zohľadňovať vývoj 
politiky týkajúcej sa družstiev a iných 
organizácií sociálneho hospodárstva (ako 
vzájomné spoločnosti); podporuje 
vytvorenie oddelenia v rámci GR pre 
podnikanie zaoberajúceho sa výlučne 
reštrukturalizáciou podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, ktoré prekonávajú 
krízu alebo nemajú právnych nástupcov, na 
družstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
vytvoria riaditeľstvá zamerané na 
družstvá a iné organizácie sociálneho 
hospodárstva (ako vzájomné spoločnosti) 
v rámci GR pre podnikanie, s oddelením 
zaoberajúcim sa výlučne 
reštrukturalizáciou podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, ktoré prekonávajú 

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
bude venovať väčšiu pozornosť 
opatreniam zameraným na 
reštrukturalizáciu podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, ktoré prekonávajú 
krízu alebo nemajú právnych nástupcov, na 
družstvá;
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krízu alebo nemajú právnych nástupcov, na 
družstvá;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 48
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
vytvoria riaditeľstvá zamerané na 
družstvá a iné organizácie sociálneho 
hospodárstva (ako vzájomné spoločnosti) 
v rámci GR pre podnikanie, s oddelením 
zaoberajúcim sa výlučne 
reštrukturalizáciou podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, ktoré prekonávajú 
krízu alebo nemajú právnych nástupcov, na 
družstvá;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
všetky orgány a útvary EÚ budú venovať 
náležitú pozornosť družstvám a iným 
organizáciám sociálneho hospodárstva 
(ako vzájomné spoločnosti); naliehavo 
žiada Komisiu, aby sústredila patričnú 
pozornosť na reštrukturalizáciu podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, ktoré 
prekonávajú krízu alebo nemajú právnych 
nástupcov, na družstvá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
vytvoria riaditeľstvá zamerané na družstvá 
a iné organizácie sociálneho hospodárstva
(ako vzájomné spoločnosti) v rámci GR 
pre podnikanie, s oddelením zaoberajúcim 
sa výlučne reštrukturalizáciou podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, ktoré 
prekonávajú krízu alebo nemajú právnych 

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
vytvorí útvar zameraný na družstvá, a to aj 
vo finančnom sektore, a iné spriaznené 
alebo alternatívne organizačné formy (ako 
vzájomné spoločnosti) v rámci GR pre 
podnikanie, s oddelením zaoberajúcim sa 
reštrukturalizáciou podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, ktoré prekonávajú 
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nástupcov, na družstvá; krízu alebo nemajú právnych nástupcov, na 
družstvá;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 50
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
vytvoria riaditeľstvá zamerané na družstvá 
a iné organizácie sociálneho hospodárstva 
(ako vzájomné spoločnosti) v rámci GR 
pre podnikanie, s oddelením zaoberajúcim 
sa výlučne reštrukturalizáciou podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, ktoré 
prekonávajú krízu alebo nemajú právnych 
nástupcov, na družstvá;

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
vytvorí riaditeľstvo zamerané na družstvá 
a iné organizácie sociálneho hospodárstva 
(ako vzájomné spoločnosti) v rámci GR 
pre podnikanie, s oddelením zaoberajúcim 
sa výlučne reštrukturalizáciou podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, ktoré 
prekonávajú krízu alebo nemajú právnych 
nástupcov, na družstvá; žiada Komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť úlohe, ktorú 
môžu hrať družstvá pôsobiace v oblasti 
energie pri zvyšovaní využívania 
obnoviteľných zdrojov energie a 
zlepšovaní energetickej účinnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
vytvoria riaditeľstvá zamerané na družstvá 
a iné organizácie sociálneho hospodárstva 
(ako vzájomné spoločnosti) v rámci GR 

6. vyzýva preto Komisiu, aby rozšírila 
svoje služby zaoberajúce sa družstvami 
tým, že vytvorí riaditeľstvo zamerané na 
družstvá a iné organizácie sociálneho 
hospodárstva (ako vzájomné spoločnosti, 
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pre podnikanie, s oddelením zaoberajúcim 
sa výlučne reštrukturalizáciou podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, ktoré 
prekonávajú krízu alebo nemajú právnych 
nástupcov, na družstvá;

nadácie a združenia vykonávajúce 
hospodársku činnosť) v rámci GR pre 
podnikanie, s oddelením zaoberajúcim sa 
výlučne reštrukturalizáciou podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, ktoré 
prekonávajú krízu alebo nemajú právnych 
nástupcov, na družstvá;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
vytvoria riaditeľstvá zamerané na družstvá 
a iné organizácie sociálneho hospodárstva 
(ako vzájomné spoločnosti) v rámci GR 
pre podnikanie, s oddelením zaoberajúcim 
sa výlučne reštrukturalizáciou podnikov 
v sektore priemyslu a služieb, ktoré 
prekonávajú krízu alebo nemajú právnych 
nástupcov, na družstvá;

6. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zaoberajúce sa družstvami tým, že 
vytvorí riaditeľstvo zamerané na družstvá 
v rámci GR pre podnikanie, s oddelením 
zaoberajúcim sa výlučne 
reštrukturalizáciou podnikov v sektore 
priemyslu a služieb, ktoré prekonávajú 
krízu alebo nemajú právnych nástupcov, na 
družstvá;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 53
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
služby zodpovedné za družstvá tým, že 
vytvorí útvar, ktorý bude mať na starosti 
sociálne družstvá, s cieľom podporovať a 
koordinovať ich činnosť na úrovni EÚ a 
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zároveň zdôrazňovať ich účel, ktorým je 
podpora zdravotníckych, sociálnych a 
vzdelávacích služieb a začleňovanie 
znevýhodnených osôb na trh práce;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 54
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby v rámci pravidiel 
verejného obstarávania poskytla viac 
flexibility pre podniky vedené 
zamestnancami, napríklad začlenením 
časovo obmedzenej rezervácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Britta Thomsen

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva tiež Komisiu, aby zabezpečila, 
že opatrenia v rámci iniciatívy pre 
sociálne podnikanie sa budú koordinovať 
a administratívne prekážky medzi oboma 
iniciatívami sa obmedzia;

Or. da

Pozmeňujúci návrh 56
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo žiada členské štáty, aby so 
zreteľom na odporúčanie MOP 
č. 193/2002, aby preskúmali svoje právne 
predpisy týkajúce sa družstiev s cieľom 
prijať komplexnú politiku na podporu 
modelu družstevných podnikov a vytvoriť 
regulačné prostredie priaznivé pre
uznávanie a rozvoj družstiev vo všetkých 
oblastiach a odvetviach; zdôrazňuje, že 
toto by malo zahŕňať zavedenie vhodných 
finančných nástrojov a uznanie úlohy 
družstiev vo vnútroštátnom a sociálnom 
dialógu;

7. naliehavo žiada členské štáty, aby v 
súlade s odporúčaním MOP č. 193/2002 
preskúmali svoje právne predpisy týkajúce 
sa družstiev s cieľom prijať komplexnú 
politiku na podporu modelu družstevných 
podnikov a vytvoriť regulačné prostredie, 
ktoré uľahčí uznávanie a rozvoj družstiev;
vyzýva členské štáty, aby v spolupráci so 
sociálnymi partnermi a ostatnými 
zainteresovanými stranami na regionálnej 
a miestnej úrovni určili strategické 
sektory vhodné na projekty družstiev, 
najmä v regiónoch, kde tradičné 
hospodárstvo nemôže dostatočne 
uspokojiť osobitné hospodárske a 
sociálne potreby; zdôrazňuje, že toto by 
malo zahŕňať zavedenie vhodných 
finančných nástrojov a uznanie úlohy 
družstiev vo vnútroštátnom sociálnom 
dialógu; vyzýva Komisiu, aby členské štáty 
v tomto procese podporila;

Or. nl

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo žiada členské štáty, aby so 
zreteľom na odporúčanie MOP 
č. 193/2002, aby preskúmali svoje právne 
predpisy týkajúce sa družstiev s cieľom 
prijať komplexnú politiku na podporu 
modelu družstevných podnikov a vytvoriť 
regulačné prostredie priaznivé pre 
uznávanie a rozvoj družstiev vo všetkých 
oblastiach a odvetviach; zdôrazňuje, že 
toto by malo zahŕňať zavedenie vhodných 
finančných nástrojov a uznanie úlohy 

7. naliehavo žiada členské štáty, aby v 
súlade s odporúčaním MOP č. 193/2002 
preskúmali svoje právne predpisy týkajúce 
sa družstiev s cieľom prijať komplexnú 
politiku na podporu modelu družstevných 
podnikov a vytvoriť regulačné prostredie 
priaznivé pre uznávanie úlohy družstiev a 
ich riadiacich organizácií a rozvoj 
družstiev vo všetkých oblastiach a 
odvetviach; zdôrazňuje, že toto by malo 
zahŕňať zavedenie vhodných finančných 
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družstiev vo vnútroštátnom a sociálnom 
dialógu;

nástrojov a uznanie úlohy družstiev a 
podnikov sociálneho hospodárstva vo 
všeobecnosti vo vnútroštátnom sociálnom 
dialógu; požaduje, aby sa na toto 
odporúčanie prihliadalo v súvislosti s 
preskúmaním nariadenia o stanovách 
európskeho družstva (SCE);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo žiada členské štáty, aby so 
zreteľom na odporúčanie MOP 
č. 193/2002, aby preskúmali svoje právne 
predpisy týkajúce sa družstiev s cieľom 
prijať komplexnú politiku na podporu 
modelu družstevných podnikov a vytvoriť 
regulačné prostredie priaznivé pre 
uznávanie a rozvoj družstiev vo všetkých 
oblastiach a odvetviach; zdôrazňuje, že 
toto by malo zahŕňať zavedenie vhodných 
finančných nástrojov a uznanie úlohy 
družstiev vo vnútroštátnom a sociálnom 
dialógu;

7. naliehavo žiada členské štáty, aby v 
súlade s odporúčaním MOP č. 193/2002 
preskúmali svoje právne predpisy týkajúce 
sa družstiev a družstevných úverových 
bánk s cieľom prijať komplexnú politiku 
na podporu modelu družstevných podnikov 
a vytvoriť regulačné prostredie priaznivé 
pre uznávanie a rozvoj družstiev vo 
všetkých oblastiach a odvetviach; 
zdôrazňuje, že toto by malo zahŕňať 
zavedenie vhodných finančných nástrojov 
a uznanie úlohy družstiev vo 
vnútroštátnom sociálnom dialógu zároveň 
s úlohou družstevných úverových bánk, 
ktoré vždy pripisovali mimoriadny význam 
udržateľnému a sociálne zodpovednému 
financovaniu a sú etablované na miestnej 
úrovni;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 59
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo žiada členské štáty, aby so 
zreteľom na odporúčanie MOP 
č. 193/2002, aby preskúmali svoje právne 
predpisy týkajúce sa družstiev s cieľom 
prijať komplexnú politiku na podporu 
modelu družstevných podnikov a vytvoriť 
regulačné prostredie priaznivé pre 
uznávanie a rozvoj družstiev vo všetkých 
oblastiach a odvetviach; zdôrazňuje, že 
toto by malo zahŕňať zavedenie vhodných 
finančných nástrojov a uznanie úlohy 
družstiev vo vnútroštátnom a sociálnom 
dialógu;

7. naliehavo žiada členské štáty, aby v 
súlade s odporúčaním MOP č. 193/2002 
preskúmali svoje právne predpisy týkajúce 
sa družstiev a sociálnych podnikov s 
cieľom prijať komplexnú politiku na 
podporu týchto obchodných modelov a
vytvoriť regulačné prostredie priaznivé pre 
uznávanie a rozvoj družstiev vo všetkých 
oblastiach a odvetviach; zdôrazňuje, že 
toto by malo zahŕňať zavedenie vhodných 
finančných nástrojov a uznanie úlohy 
hospodárskych a sociálnych organizácií 
vo vnútroštátnom sociálnom dialógu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 60
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo žiada členské štáty, aby so 
zreteľom na odporúčanie MOP 
č. 193/2002, aby preskúmali svoje právne 
predpisy týkajúce sa družstiev s cieľom 
prijať komplexnú politiku na podporu 
modelu družstevných podnikov a vytvoriť 
regulačné prostredie priaznivé pre 
uznávanie a rozvoj družstiev vo všetkých 
oblastiach a odvetviach; zdôrazňuje, že 
toto by malo zahŕňať zavedenie vhodných 
finančných nástrojov a uznanie úlohy 
družstiev vo vnútroštátnom a sociálnom 
dialógu;

7. naliehavo žiada členské štáty, aby v 
súlade s odporúčaním MOP č. 193/2002 
preskúmali svoje právne predpisy týkajúce 
sa družstiev s cieľom prijať komplexnú 
politiku na podporu modelu družstevných 
podnikov a vytvoriť regulačné prostredie 
priaznivé pre uznávanie a rozvoj družstiev 
najmä v oblastiach a odvetviach, v ktorých 
sa tento model preukázal ako zdroj 
sociálnej, hospodárskej a 
environmentálnej pridanej hodnoty; 
zdôrazňuje, že toto by malo zahŕňať 
zavedenie vhodných finančných nástrojov 
a uznanie úlohy družstiev vo 
vnútroštátnom sociálnom dialógu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že bytové družstvá aj 
napriek značným ťažkostiam, s ktorými sa  
stretli, naďalej hrajú v spoločnosti veľmi 
dôležitú úlohu; odsudzuje skutočnosť, že 
škrty a obmedzenia vo verejných 
výdavkoch, najmä v krajinách s 
najzraniteľnejším hospodárstvom, veľmi 
negatívne vplývajú na fungovanie týchto 
inštitúcií a zhoršujú situáciu, ktorá je 
vzhľadom na súčasnú hospodársku a 
sociálnu krízu už aj tak kritická, a 
zároveň ohrozujú hlavné projekty v oblasti 
výstavby sociálnych bytov a mestskej 
prestavby;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 62
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je dôležité vypracovať 
regulačné opatrenia, a to v medziach 
pevného právneho rámca a v súlade s 
medzinárodnými normami, s cieľom 
zabrániť odlišným výkladom v 
jednotlivých štátoch a akémukoľvek 
riziku konkurenčných výhod alebo 
nevýhod na regionálnej, národnej alebo 
makroregionálnej úrovni;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 63
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa 
družstvá zapojili vo všetkých fázach 
procesu do budúcich iniciatív a úloh Únie 
týkajúcich sa družstiev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
družstva je často najlepším spôsobom, ako 
zabezpečiť pokračovanie podniku; 
zdôrazňuje, že takýto druh prevodu by sa 
mal podporovať z osobitnej rozpočtovej 
položky EÚ, ktorej súčasťou budú aj 
finančné nástroje; naliehavo žiada, aby sa 
za účasti EIB a zainteresovaných strán z 
družstevného hnutia vytvoril európsky 
mechanizmus zameriavajúci sa na podporu 
družstiev, a najmä na prevody podnikov 
na družstevnú formu;

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
družstva by mohol byť dobrým spôsobom, 
ako zabezpečiť pokračovanie podniku; 
žiada, aby sa za účasti EIB a 
zainteresovaných strán z družstevného 
hnutia vytvoril európsky mechanizmus 
zameriavajúci sa na podporu rozvoja 
družstiev vrátane prevodov podnikov na 
družstevnú formu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Antonio Cancian
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
družstva je často najlepším spôsobom, ako 
zabezpečiť pokračovanie podniku; 
zdôrazňuje, že takýto druh prevodu by sa 
mal podporovať z osobitnej rozpočtovej 
položky EÚ, ktorej súčasťou budú aj 
finančné nástroje; naliehavo žiada, aby sa 
za účasti EIB a zainteresovaných strán z 
družstevného hnutia vytvoril európsky 
mechanizmus zameriavajúci sa na podporu 
družstiev, a najmä na prevody podnikov na 
družstevnú formu;

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
sociálneho podniku a najmä družstva je 
často najlepším spôsobom, ako zabezpečiť
pokračovanie podniku; zdôrazňuje, že 
takýto druh prevodu by sa mal podporovať 
z osobitnej rozpočtovej položky EÚ, ktorej 
súčasťou budú aj finančné nástroje; 
naliehavo žiada, aby sa za účasti EIB a 
zainteresovaných strán z hospodárskeho a 
sociálneho sektora vytvoril európsky 
mechanizmus zameriavajúci sa na podporu 
rozvoja družstiev a sociálnych podnikov, a 
najmä na prevody podnikov na družstevnú 
formu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 66
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
družstva je často najlepším spôsobom, ako 
zabezpečiť pokračovanie podniku; 
zdôrazňuje, že takýto druh prevodu by sa 
mal podporovať z osobitnej rozpočtovej 
položky EÚ, ktorej súčasťou budú aj 
finančné nástroje; naliehavo žiada, aby sa 
za účasti EIB a zainteresovaných strán z 
družstevného hnutia vytvoril európsky 
mechanizmus zameriavajúci sa na podporu 
družstiev, a najmä na prevody podnikov na 
družstevnú formu;

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
družstva je často najlepším spôsobom, ako 
zabezpečiť pokračovanie podniku; 
zdôrazňuje, že takýto druh prevodu 
podnikov na zamestnancov, najmä pokiaľ 
ide o zamestnanecké družstvá a 
odkupovanie podnikov ich 
zamestnancami, by sa mal podporovať 
z osobitnej rozpočtovej položky EÚ, ktorej 
súčasťou budú aj finančné nástroje; 
naliehavo žiada, aby sa za účasti EIB a 
zainteresovaných strán z družstevného 
hnutia vytvoril európsky mechanizmus 
zameriavajúci sa na podporu rozvoja 
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družstiev, a najmä na prevody podnikov na 
družstevnú formu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 67
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
družstva je často najlepším spôsobom, ako 
zabezpečiť pokračovanie podniku; 
zdôrazňuje, že takýto druh prevodu by sa 
mal podporovať z osobitnej rozpočtovej 
položky EÚ, ktorej súčasťou budú aj 
finančné nástroje; naliehavo žiada, aby sa 
za účasti EIB a zainteresovaných strán z 
družstevného hnutia vytvoril európsky 
mechanizmus zameriavajúci sa na podporu
družstiev, a najmä na prevody podnikov na 
družstevnú formu;

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
družstva môže byť ekonomicky 
realizovateľným spôsobom, ako 
zabezpečiť pokračovanie podniku; 
zdôrazňuje, že dôkladne zvážené prevody 
by sa mali podporovať z osobitnej 
rozpočtovej položky EÚ, ktorej súčasťou 
budú aj finančné nástroje; naliehavo žiada, 
aby sa za účasti EIB, sociálnych partnerov
a zainteresovaných strán z družstevného 
hnutia vytvoril európsky mechanizmus 
zameriavajúci sa na uľahčenie rozvoja 
družstiev, a najmä na prevody podnikov na 
družstevnú formu;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 68
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
družstva je často najlepším spôsobom, ako 
zabezpečiť pokračovanie podniku; 
zdôrazňuje, že takýto druh prevodu by sa 

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
družstva a iných foriem vlastníctva 
zamestnancov by mohol byť najlepším 
spôsobom, ako zabezpečiť pokračovanie 
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mal podporovať z osobitnej rozpočtovej 
položky EÚ, ktorej súčasťou budú aj 
finančné nástroje; naliehavo žiada, aby sa 
za účasti EIB a zainteresovaných strán z 
družstevného hnutia vytvoril európsky 
mechanizmus zameriavajúci sa na podporu 
družstiev, a najmä na prevody podnikov na 
družstevnú formu;

podniku; zdôrazňuje, že takýto druh 
prevodu by sa mal podporovať z osobitnej 
rozpočtovej položky EÚ, ktorej súčasťou 
budú aj finančné nástroje; naliehavo žiada, 
aby sa za účasti EIB a zainteresovaných 
strán z družstevného hnutia vytvoril 
európsky mechanizmus zameriavajúci sa 
na podporu rozvoja družstiev, a najmä na 
prevody podnikov na družstevnú formu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
družstva je často najlepším spôsobom, ako 
zabezpečiť pokračovanie podniku; 
zdôrazňuje, že takýto druh prevodu by sa 
mal podporovať z osobitnej rozpočtovej 
položky EÚ, ktorej súčasťou budú aj 
finančné nástroje; naliehavo žiada, aby sa 
za účasti EIB a zainteresovaných strán z 
družstevného hnutia vytvoril európsky 
mechanizmus zameriavajúci sa na podporu 
družstiev, a najmä na prevody podnikov na 
družstevnú formu;

8. nazdáva sa, že prevod podnikov na 
zamestnancov prostredníctvom vytvorenia 
družstva je často najlepším spôsobom, ako 
zabezpečiť pokračovanie podniku; 
zdôrazňuje, že takýto druh prevodu by sa 
mal podporovať z osobitnej rozpočtovej 
položky EÚ, ktorej súčasťou budú aj 
finančné nástroje; naliehavo žiada, aby sa 
za účasti EIB a zainteresovaných strán z 
družstevného hnutia vytvoril európsky 
mechanizmus zameriavajúci sa na podporu 
rozvoja družstiev, a najmä na prevody 
podnikov na družstevnú formu, a to aj 
prostredníctvom nástroja vzájomných 
fondov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 70
Mario Pirillo

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. poukazuje na to, že odkúpenia 
podnikov zamestnancami sa stávajú v 
členských štátoch v reakcii na 
hospodársku krízu čoraz bežnejšou 
praxou; vyzýva preto Komisiu, aby 
stanovila finančné nástroje alebo rozšírila 
existujúce, a tak túto prax podporila;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 71
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje aktívnu úlohu sociálnych 
družstiev pri reštrukturalizácii MSP, 
najmä prostredníctvom sociálnych 
účinkov, ktoré podporujú integráciu 
zamestnancov, ktorých možno označiť 
ako znevýhodnených a ktorí sú z hľadiska 
zamestnania v kritickej situácii, tým, že 
pomocou solidarity posilňujú narastajúcu 
schopnosť uspokojovať sociálny dopyt;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že problémy, ktoré 
vzniknú pri prevodoch podnikov na 
zamestnancov, nesúvisia iba so 

9. poznamenáva, že problémy, ktoré 
vznikajú pri prevodoch podnikov na 
zamestnancov, veľmi často nesúvisia iba so 
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zdĺhavosťou príslušného postupu, ale čo je 
ešte dôležitejšie, aj s tým, že príslušní 
odborníci (t.j. právnici a účtovníci) nie sú 
s týmto obchodným postupom dostatočne 
oboznámení, čo platí aj pre právny systém;
zdôrazňuje, že odborná príprava a osveta 
by vo veľkej miere prispeli k podpore tohto 
postupu; ďalej navrhuje, aby sa medzi 
odborovými zväzmi a orgánmi poverenými 
poskytovaním informácií o zriaďovaní 
alebo prevode podnikov presadzovali širšie 
znalosti o družstvách;

zdĺhavosťou príslušného postupu, ale čo je 
ešte dôležitejšie, aj s tým, že príslušní 
odborníci (napríklad právnici a účtovníci) 
nie sú s týmto obchodným postupom 
dostatočne oboznámení, čo platí aj pre 
právny systém; zdôrazňuje, že odborná 
príprava a osveta všetkých aktérov 
zapojených do vytvárania alebo prevodov 
podnikov na zamestnancov by vo veľkej 
miere prispeli k podpore tohto postupu;
ďalej sa domnieva, že by sa mali 
presadzovať širšie znalosti o družstvách aj 
medzi odborovými zväzmi a orgánmi 
poverenými poskytovaním informácií o 
zriaďovaní alebo prevode podnikov;
vyzdvihuje odborné znalosti získané pri 
vytváraní a prevode podnikov vo forme 
družstiev prostredníctvom štruktúr 
družstevnej spolupráce v niektorých 
členských štátoch a vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla mechanizmy na uľahčenie 
spolupráce a výmeny najlepších postupov 
a metód v tejto oblasti medzi podnikmi a 
aby predložila Rade a Európskemu 
parlamentu správu o výsledku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že problémy, ktoré
vzniknú pri prevodoch podnikov na 
zamestnancov, nesúvisia iba so 
zdĺhavosťou príslušného postupu, ale čo je 
ešte dôležitejšie, aj s tým, že príslušní 
odborníci (t.j. právnici a účtovníci) nie sú 
s týmto obchodným postupom dostatočne 
oboznámení, čo platí aj pre právny systém; 
zdôrazňuje, že odborná príprava a osveta 
by vo veľkej miere prispeli k podpore tohto 

9. poznamenáva, že problémy, ktoré 
vznikajú pri prevodoch podnikov na 
zamestnancov, veľmi často nesúvisia iba so 
zdĺhavosťou príslušného postupu, ale čo je 
ešte dôležitejšie, aj s tým, že príslušní 
odborníci (napríklad právnici a účtovníci) 
nie sú s týmto obchodným postupom 
dostatočne oboznámení, čo platí aj pre 
právny a vzdelávací systém; zdôrazňuje, že 
odborná príprava a osveta by vo veľkej 
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postupu; ďalej navrhuje, aby sa medzi 
odborovými zväzmi a orgánmi poverenými 
poskytovaním informácií o zriaďovaní 
alebo prevode podnikov presadzovali širšie 
znalosti o družstvách;

miere prispeli k podpore tohto postupu; 
preto odporúča, aby družstevná forma 
podniku získala trvalé miesto v 
príslušných učebných plánoch univerzít a 
škôl so zameraním na manažment; ďalej 
sa domnieva, že by sa mali presadzovať 
širšie znalosti o družstvách aj medzi 
sociálnymi partnermi a orgánmi 
poverenými poskytovaním informácií o 
zriaďovaní alebo prevode podnikov;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 74
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že problémy, ktoré 
vzniknú pri prevodoch podnikov na 
zamestnancov, nesúvisia iba so 
zdĺhavosťou príslušného postupu, ale čo je 
ešte dôležitejšie, aj s tým, že príslušní 
odborníci (t.j. právnici a účtovníci) nie sú 
s týmto obchodným postupom dostatočne 
oboznámení, čo platí aj pre právny systém; 
zdôrazňuje, že odborná príprava a osveta 
by vo veľkej miere prispeli k podpore tohto 
postupu; ďalej navrhuje, aby sa medzi 
odborovými zväzmi a orgánmi poverenými 
poskytovaním informácií o zriaďovaní 
alebo prevode podnikov presadzovali širšie 
znalosti o družstvách;

9. poznamenáva, že problémy, ktoré 
vznikajú pri prevodoch podnikov na 
zamestnancov, veľmi často nesúvisia iba so 
zdĺhavosťou príslušného postupu, ale čo je 
ešte dôležitejšie, aj s tým, že príslušní 
odborníci (napríklad právnici a účtovníci) 
nie sú s týmto obchodným postupom 
dostatočne oboznámení, čo platí aj pre 
právny systém; zdôrazňuje, že odborná 
príprava a osveta by vo veľkej miere 
prispeli k podpore tohto postupu; ďalej sa 
domnieva, že by sa mali presadzovať a 
finančne podporovať širšie znalosti o 
družstvách aj medzi odborovými zväzmi a 
orgánmi poverenými poskytovaním 
informácií o zriaďovaní alebo prevode 
podnikov, a to i prostredníctvom cieleného 
a inteligentného využívania 
štrukturálnych fondov;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 75
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo žiada členské štáty, aby 
vybudovali rámec na podporu prevodov 
podnikov na zamestnancov vrátane 
finančných mechanizmov určených na 
pomoc zamestnancom pri vkladaní 
investícií do podnikov zasiahnutých 
krízou alebo bez právneho nástupcu, ako 
aj prednostných práv zamestnancov, s 
cieľom vytvoriť tie najlepšie podmienky 
pre prevzatie podniku, ktorej hrozí 
konkurzné konanie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo žiada členské štáty, aby 
vybudovali rámec na podporu prevodov 
podnikov na zamestnancov vrátane 
finančných mechanizmov určených na 
pomoc zamestnancom pri vkladaní 
investícií do podnikov zasiahnutých krízou 
alebo bez právneho nástupcu, ako aj 
prednostných práv zamestnancov, s cieľom 
vytvoriť tie najlepšie podmienky pre 
prevzatie podniku, ktorej hrozí konkurzné 
konanie;

10. naliehavo žiada členské štáty, aby 
vybudovali rámec na uľahčenie prevodov 
podnikov na zamestnancov vrátane 
finančných mechanizmov určených na 
pomoc zamestnancom pri vkladaní 
investícií do podnikov zasiahnutých krízou 
alebo bez právneho nástupcu, ako aj 
prednostných práv zamestnancov, s cieľom 
vytvoriť tie najlepšie podmienky pre 
prevzatie podniku, ktorému hrozí 
konkurzné konanie;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 77
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
prijať politiky na povzbudenie 
zamestnancov prevziať časť ich kapitálu 
a ziskov podnikov prostredníctvom 
konkrétnych fiškálnych opatrení aj v iným 
formách podnikov v sektore priemyslu a 
služieb, a to s potrebnou právnou 
ochranou a príslušnou mierou účasti v 
riadení, dohľade, prijímaní rozhodnutí a 
zodpovednosti za podnik;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
prijať politiky na povzbudenie
zamestnancov prevziať časť ich kapitálu a 
ziskov podnikov prostredníctvom 
konkrétnych fiškálnych opatrení aj v iným
formách podnikov v sektore priemyslu a 
služieb, a to s potrebnou právnou ochranou 
a príslušnou mierou účasti v riadení, 
dohľade, prijímaní rozhodnutí a 
zodpovednosti za podnik;

11. nazdáva sa tiež, že členské štáty by 
mali prijať politiky, ktoré podnietia
zamestnancov k účasti na kapitále a 
výsledkoch ich podnikov, prostredníctvom 
konkrétnych fiškálnych opatrení aj v iných
formách podnikov v sektore priemyslu a 
služieb, a to s potrebnou právnou ochranou 
a príslušnou mierou účasti v riadení, 
dohľade, prijímaní rozhodnutí a 
zodpovednosti podniku; zdôrazňuje 
význam rozvíjania demokracie v 
kapitálových podnikoch, najmä 
zintenzívnením konzultácií so 
zamestnancami o strategických 
rozhodnutiach podniku, a to 
prostredníctvom posilnenia právomocí 
zamestnaneckej rady a zavedením práva 
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veta v prípade hromadného prepúšťania;
podčiarkuje však, že opatrenia v prospech 
vlastníctva zamestnancov nesúvisia s 
druhom riadenia družstevnej štruktúry, 
ktorá spája kolektívne vlastníctvo, 
rozhodovanie o stratégiách podniku, 
demokratickú kontrolu, prevádzanie 
prebytkov na zaistenie zachovania 
družstva a dosiahnutie cieľov družstva a 
zakladá sa na nich;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
prijať politiky na povzbudenie
zamestnancov prevziať časť ich kapitálu a 
ziskov podnikov prostredníctvom 
konkrétnych fiškálnych opatrení aj v iným
formách podnikov v sektore priemyslu a 
služieb, a to s potrebnou právnou ochranou 
a príslušnou mierou účasti v riadení, 
dohľade, prijímaní rozhodnutí a 
zodpovednosti za podnik;

11. nazdáva sa tiež, že členské štáty by 
mali prijať politiky, ktoré podnietia
zamestnancov k účasti na kapitále a 
výsledkoch ich podnikov, prostredníctvom 
konkrétnych fiškálnych opatrení aj v iných
formách podnikov v sektore priemyslu a 
služieb, a to s potrebnou právnou ochranou 
a príslušnou mierou účasti v riadení, 
dohľade, prijímaní rozhodnutí a 
zodpovednosti podniku; pripomína, že 
takéto aktivity by mohli zvýšiť 
konkurencieschopnosť príslušného 
sektora ako celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
prijať politiky na povzbudenie
zamestnancov prevziať časť ich kapitálu 
a ziskov podnikov prostredníctvom 
konkrétnych fiškálnych opatrení aj v iným
formách podnikov v sektore priemyslu a 
služieb, a to s potrebnou právnou ochranou 
a príslušnou mierou účasti v riadení, 
dohľade, prijímaní rozhodnutí a 
zodpovednosti za podnik;

11. nazdáva sa tiež, že členské štáty by 
mali prijať politiky, ktoré uľahčia
zamestnancom účasť na kapitále a 
výsledkoch ich podnikov, prostredníctvom 
konkrétnych fiškálnych opatrení aj v iných
formách podnikov v sektore priemyslu a 
služieb, a to s potrebnou právnou ochranou 
a príslušnou mierou účasti v riadení, 
dohľade, prijímaní rozhodnutí a 
zodpovednosti podniku;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 81
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje pozitívne aspekty 
mechanizmov, ktoré sú typické pre 
družstevný model, ako napríklad 
nedeliteľné rezervy, teda rezervy, ktoré 
nemožno ani v prípade likvidácie rozdeliť 
medzi členov, ale ktoré sa musia použiť 
na rozvoj družstevného hnutia, a právne 
ustanovenia, ktoré umožňujú tretím 
stranám poskytovať družstvám rizikový
kapitál, a to s volebnými právami či bez 
nich, ako sú vzájomné fondy a 
Cooperazione Finanza Impresa (CFI) v 
Taliansku, Institut de Développement de 
l'Economie Sociale (ESFIN-IDES) vo 
Francúzsku a investičná štruktúra 
korporácie Mondragon v Španielsku;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 82
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 11b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
politiky a opatrenia, ktoré prispievajú k 
zachovaniu existujúcich pracovných miest 
a nie len k vytváraniu nových miest v 
začínajúcich podnikoch; žiada Komisiu, 
aby vytvorila nové služby pre začínajúce 
podniky s cieľom podporovať družstevnú 
formu podniku prostredníctvom iniciatív 
na zvyšovanie povedomia a odbornú 
prípravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že premena podnikov 
zasiahnutých krízou na hospodársky 
udržateľné družstvá si vyžaduje presné a 
včasnú diagnostiku problémov; vyzýva 
orgány na všetkých úrovniach, aby 
spolupracovali s družstevným systémom
pri určovaní takýchto včasných diagnóz a 
posudzovaní realizovateľnosti premeny 
podnikov na družstvá;

12. zdôrazňuje, že premena podnikov 
zasiahnutých krízou na hospodársky 
udržateľné družstvá si vyžaduje presnú a 
včasnú diagnostiku problémov; vyzýva 
orgány na všetkých úrovniach, aby 
spolupracovali so sociálnymi partnermi a s 
družstevným hnutím pri určovaní takýchto 
včasných diagnóz a posudzovaní 
realizovateľnosti a zmysluplnosti premeny 
podnikov na družstvá;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 84
Claude Turmes
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že premena podnikov 
zasiahnutých krízou na hospodársky 
udržateľné družstvá si vyžaduje presné a 
včasnú diagnostiku problémov; vyzýva 
orgány na všetkých úrovniach, aby 
spolupracovali s družstevným systémom 
pri určovaní takýchto včasných diagnóz a 
posudzovaní realizovateľnosti premeny 
podnikov na družstvá;

12. zdôrazňuje, že premena podnikov 
zasiahnutých krízou na hospodársky 
udržateľné družstvá si vyžaduje presnú a 
včasnú diagnostiku problémov; vyzýva 
orgány na všetkých úrovniach, aby 
spolupracovali s družstevným systémom 
pri určovaní takýchto včasných diagnóz a 
posudzovaní realizovateľnosti premeny 
podnikov na družstvá; domnieva sa, že by 
sa na tomto procese mali podieľať aj 
odborové zväzy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. navrhuje, aby Komisia vypracovala 
súhrnný a komparatívny súpis 
vnútroštátnych právnych predpisov, a 
podporila tak reštrukturalizáciu na 
družstvá, najmä pokiaľ ide o prevzatie 
podnikov, právneho režimu týkajúceho sa 
konkurzných konaní, finančných 
mechanizmov, inštitúcií na podporu 
podnikania a vytvorenie horizontálneho 
preskupovania družstevných podnikov;

13. navrhuje, aby Komisia vypracovala 
súhrnný a komparatívny súpis 
vnútroštátnych právnych predpisov, a 
podporila tak reštrukturalizáciu na 
družstvá, najmä pokiaľ ide o prevzatie 
podnikov, právny režim týkajúci sa 
konkurzných konaní, finančné 
mechanizmy, inštitúcie na podporu 
podnikania a vytvorenie horizontálneho 
preskupovania družstevných podnikov; na 
tento účel vyzýva Komisiu, aby zvážila 
vytvorenie databázy, ktorá by organicky 
zhromažďovala prípady reštrukturalizácií 
na družstvá a informácie o nich, s cieľom 
umožniť šírenie osvedčených postupov a 
zbieranie konzistentných údajov;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 86
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. navrhuje, aby Komisia vypracovala 
súhrnný a komparatívny súpis 
vnútroštátnych právnych predpisov, a 
podporila tak reštrukturalizáciu na 
družstvá, najmä pokiaľ ide o prevzatie 
podnikov, právneho režimu týkajúceho sa 
konkurzných konaní, finančných 
mechanizmov, inštitúcií na podporu 
podnikania a vytvorenie horizontálneho 
preskupovania družstevných podnikov;

13. navrhuje, aby Komisia vypracovala 
súhrnný a komparatívny súpis 
vnútroštátnych právnych predpisov, a 
podporila tak reštrukturalizáciu na 
družstvá, najmä pokiaľ ide o prevzatie 
podnikov, právny režim týkajúci sa 
konkurzných konaní, hospodársku súťaž, 
finančné mechanizmy, inštitúcie na 
podporu podnikania a vytvorenie 
horizontálneho preskupovania 
družstevných podnikov; kladie dôraz na 
to, aby sa družstvá na takomto súpise 
podieľali s cieľom stanoviť priority; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. navrhuje, aby Komisia vypracovala 
súhrnný a komparatívny súpis 
vnútroštátnych právnych predpisov, a 
podporila tak reštrukturalizáciu na 
družstvá, najmä pokiaľ ide o prevzatie 
podnikov, právneho režimu týkajúceho sa 
konkurzných konaní, finančných 
mechanizmov, inštitúcií na podporu 
podnikania a vytvorenie horizontálneho 
preskupovania družstevných podnikov;

13. navrhuje, aby Komisia určila najlepšie 
postupy v členských štátoch, ktoré 
podporujú reštrukturalizáciu na družstvá a 
iné formy vlastníctva zamestnancov, 
najmä pokiaľ ide o prevzatie podnikov, 
právny režim týkajúci sa konkurzných 
konaní, finančné mechanizmy, inštitúcie na 
podporu podnikania a vytvorenie 
horizontálneho preskupovania 
družstevných podnikov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Mario Pirillo

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. navrhuje, aby Komisia vypracovala 
súhrnný a komparatívny súpis 
vnútroštátnych právnych predpisov, a 
podporila tak reštrukturalizáciu na 
družstvá, najmä pokiaľ ide o prevzatie 
podnikov, právneho režimu týkajúceho sa 
konkurzných konaní, finančných 
mechanizmov, inštitúcií na podporu 
podnikania a vytvorenie horizontálneho 
preskupovania družstevných podnikov;

13. navrhuje, aby Komisia vypracovala 
súhrnný a komparatívny súpis najlepších 
postupov realizovaných v členských 
štátoch a vnútroštátnych právnych 
predpisov, a podporila tak 
reštrukturalizáciu na družstvá, najmä 
pokiaľ ide o prevzatie podnikov, právny 
režim týkajúci sa konkurzných konaní, 
finančné mechanizmy, inštitúcie na 
podporu podnikania a vytvorenie 
horizontálneho preskupovania 
družstevných podnikov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 89
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby podnecovala a 
podporovala vytváranie zoskupení 
družstiev, ktoré môžu prostredníctvom 
zapojenia mnohých zainteresovaných 
strán vyhovieť širšej škále záujmov ako 
tradičné družstvá alebo korporácie, tým, 
že uľahčia spoluprácu medzi 
zamestnancami, spotrebiteľmi, orgánmi a 
miestnymi podnikmi;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 90
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
súčasný systém, v rámci ktorého sa trhová 
sila sústreďuje v rukách niekoľkých 
hlavných podnikov, spôsobil zánik 
veľkého počtu družstiev sprevádzaný 
stratou tisícov pracovných miest;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 91
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Podnadpis 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Energia z obnoviteľných zdrojov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
13a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. uvádza, že družstvá prispievajú k 
realizácii priorít smernice o energii z 
obnoviteľných zdrojov na rok 2020 a k 
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prechodu od fosílnej/jadrovej energie k 
energii z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
13b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. poznamenáva, že družstvá v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov 
umožňujú občanom stať sa členmi 
družstiev v rámci miestnych projektov 
energie z obnoviteľných zdrojov, čo zas 
zvyšuje spoločenské prijatie nových 
zariadení súvisiacich s touto energiou;
účasť občanov na výrobe energie navyše 
vedie k tomu, že si lepšie uvedomujú 
potrebu udržateľnej a účinnej spotreby 
energie, a získavajú väčšiu kontrolu na 
cenami energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
13c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. poukazuje na to, že spoločenské 
prijatie výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov je dôležité nielen pre to, aby sa 
minimalizovali prieťahy v procese 
schvaľovania, ale zároveň podporí 
investovanie do projektov v oblasti tejto 
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energie; domnieva sa, že družstvá hrajú 
dôležitú úlohu v plnení záväzkov 
Európskej únie na rok 2020;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že pre družstevné podniky 
v sektore priemyslu a služieb, a najmä pre
MSP, nie je jednoduché získať na 
kapitálových trhoch prístup k rizikovému 
kapitálu a k úverom; poznamenáva tiež, že 
družstvá bežne nedokážu získať od svojich 
členov veľké množstvo kapitálu;

14. zdôrazňuje, že družstevné podniky v 
sektore priemyslu a služieb, a najmä MSP 
nemôžu z rôznych dôvodov vrátane 
povahy ich podnikania získať na 
kapitálových trhoch prístup k rizikovému 
kapitálu a k úverom; poznamenáva tiež, že 
družstvá bežne nedokážu získať od svojich 
členov veľké množstvo kapitálu a že by sa 
preto mali vytvoriť finančné nástroje ad 
hoc, aby sa zabezpečilo rešpektovanie ich 
foriem podnikania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že pre družstevné podniky v 
sektore priemyslu a služieb, a najmä pre 
MSP, nie je jednoduché získať na 
kapitálových trhoch prístup k rizikovému 
kapitálu a k úverom; poznamenáva tiež, že 
družstvá bežne nedokážu získať od svojich 
členov veľké množstvo kapitálu;

14. pripomína, že pre malé a stredné 
družstevné podniky, podobne ako tradičné 
MSP v sektore priemyslu a služieb nie je 
jednoduché získať na kapitálových trhoch 
prístup k rizikovému kapitálu a k úverom; 
poznamenáva tiež, že zamestnanecké 
družstvá v kapitálovo náročných 
sektoroch sa bežne stretávajú s 
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ťažkosťami pri získavaní dostatočného 
kapitálu od svojich členov na prevzatie 
tradičného podniku; konštatuje, že 
finančné inštitúcie sú často nedostatočne 
oboznámené so spôsobom fungovania 
zamestnaneckých družstiev a s ich cieľmi;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 97
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že pre družstevné podniky v
sektore priemyslu a služieb, a najmä pre 
MSP, nie je jednoduché získať na 
kapitálových trhoch prístup k rizikovému 
kapitálu a k úverom; poznamenáva tiež, že 
družstvá bežne nedokážu získať od svojich 
členov veľké množstvo kapitálu;

14. pripomína, že pre sociálne a 
družstevné podniky v sektore priemyslu a 
služieb, a najmä pre MSP, nie je 
jednoduché získať na kapitálových trhoch 
prístup k rizikovému kapitálu a k úverom; 
poznamenáva tiež, že družstvá a sociálne 
podniky bežne nedokážu získať od svojich 
členov veľké množstvo kapitálu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 98
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. pripomína, že pre družstevné podniky
v sektore priemyslu a služieb, a najmä pre
MSP, nie je jednoduché získať na 
kapitálových trhoch prístup k rizikovému 
kapitálu a k úverom; poznamenáva tiež, že 
družstvá bežne nedokážu získať od svojich 
členov veľké množstvo kapitálu;

14. pripomína, že družstevným podnikom 
v sektore priemyslu a služieb, a najmä 
MSP, stoja pri získavaní prístupu k 
rizikovému kapitálu a k úverom na 
kapitálových trhoch v ceste prekážky; 
poznamenáva tiež, že družstvá bežne 
nedokážu získať od svojich členov veľké 
množstvo kapitálu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. poukazuje na to, že otázka prístupu 
družstiev k úverom má vzhľadom na 
osobitnú povahu ich štruktúry 
mimoriadny význam;  vyzýva preto 
Komisiu, Bazilejský výbor a Európsku 
investičnú banku, aby vypracovali a 
využívali parametre kvality, a to aj pokiaľ 
ide o poskytovanie úverov a financovania, 
s cieľom odlíšiť úlohu družstiev – vrátane 
sociálnych – od ostatných druhov 
podnikov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 100
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. považuje za dôležité posilniť 
kapitalizáciu družstiev lepším využívaním 
zdrojov, ktoré môže poskytnúť ich 
sociálna štruktúra; vyzýva Komisiu, aby 
presadzovala opatrenia na podporu 
kapitalizácie vrátane daňových úľav – aj 
keď sú časovo obmedzené –, len čo sa 
stanovia alebo zrealizujú odkúpenia, bez 
toho, aby sa vnímali ako štátna pomoc;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 101
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. varuje, že družstvá sa stretávajú s 
preukázanými ťažkosťami pri získavaní 
finančných prostriedkov od Európskej 
investičnej banky (EIB) a že to ohrozuje 
ich udržateľnosť a dokonca ich ďalšiu 
existenciu; vzhľadom na význam 
družstevného sektora, ktorý viedol k 
vyhláseniu roka 2012 za Medzinárodný 
rok družstiev, upozorňuje Komisiu, že je 
potrebné umožniť ľahší a flexibilnejší 
prístup družstiev k pôžičkám od EIB i k 
ďalším nevratným grantom z programov 
EÚ;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 102
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nazdáva sa, že Komisia a EIB/EIF by 
mali zabezpečiť, aby mali družstvá prístup 
k finančným mechanizmom na úrovni EÚ 
– vrátane akčného plánu pre financovanie 
MSP navrhnutého v Akte o jednotnom trhu 
– a že by mali vyvinúť osobitné úsilie 
v súčinnosti so sektorom družstevného 
bankovníctva, aby sa to stalo 
skutočnosťou;

16. nazdáva sa, že Komisia a EIB/EIF by 
mali zabezpečiť, aby mali družstvá a 
sociálne podniky prístup k finančným 
mechanizmom na úrovni EÚ – vrátane 
akčného plánu pre financovanie MSP 
navrhnutého v Akte o jednotnom trhu – a 
že by mali spolu s finančnými 
sprostredkovateľmi vyvinúť úsilie, aby sa 
to stalo skutočnosťou;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 103
Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nazdáva sa, že Komisia a EIB/EIF by 
mali zabezpečiť, aby mali družstvá prístup 
k finančným mechanizmom na úrovni EÚ 
– vrátane akčného plánu pre financovanie 
MSP navrhnutého v Akte o jednotnom trhu 
– a že by mali vyvinúť osobitné úsilie 
v súčinnosti so sektorom družstevného 
bankovníctva, aby sa to stalo 
skutočnosťou;

16. nazdáva sa, že Komisia a EIB/EIF by 
mali zabezpečiť, aby mali družstvá prístup 
k finančným mechanizmom na úrovni EÚ 
– vrátane akčného plánu pre financovanie 
MSP navrhnutého v Akte o jednotnom trhu 
– a že by mali vyvinúť osobitné úsilie 
v súčinnosti so sektorom družstevného 
bankovníctva, aby sa to stalo 
skutočnosťou; zdôrazňuje, že takéto 
opatrenia by mohli zlepšiť fungovanie 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nazdáva sa, že Komisia a EIB/EIF by 
mali zabezpečiť, aby mali družstvá prístup 
k finančným mechanizmom na úrovni EÚ 
– vrátane akčného plánu pre financovanie 
MSP navrhnutého v Akte o jednotnom trhu 
– a že by mali vyvinúť osobitné úsilie 
v súčinnosti so sektorom družstevného 
bankovníctva, aby sa to stalo 
skutočnosťou;

16. nazdáva sa, že Komisia a EIB/EIF by 
mali zabezpečiť, aby mali družstvá prístup 
k finančným mechanizmom na úrovni EÚ 
– v prípade potreby vrátane akčného plánu 
pre financovanie MSP navrhnutého v Akte 
o jednotnom trhu – a že by mali vyvinúť 
osobitné úsilie v súčinnosti so sektorom 
družstevného bankovníctva, aby sa to stalo 
skutočnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Claude Turmes
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. domnieva sa, že pri regulácii 
finančných trhov a v následných 
vykonávacích právnych predpisoch sa 
musia zohľadniť osobitné charakteristiky 
družstevných bánk;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že programy a fondy, ktoré 
sa ustanovujú v rámci viacročného 
finančného rámca (2014 – 2020), by mali 
byť dôležitými nástrojmi podpory 
družstiev; pripúšťa, že pri definovaní 
operačných programov by sa malo 
zameriavať na poskytovanie podpory na 
udržateľný rozvoj podnikov a zodpovednú 
reštrukturalizáciu, a to vrátane opatrení,
ako sú prevody podnikov na 
zamestnancov, sociálne družstvá, miestny 
rozvoj a sociálna inovácia, pričom by sa 
využívali globálne granty a ostatné 
finančné nástroje;

17. zdôrazňuje, že programy a fondy, ktoré 
sa ustanovujú v rámci viacročného 
finančného rámca (2014 – 2020), by mali 
byť dôležitými nástrojmi podpory družstiev 
a podnikov sociálneho hospodárstva vo 
všeobecnosti; pripúšťa, že pri definovaní 
operačných programov by sa malo 
zameriavať na poskytovanie podpory na 
udržateľný rozvoj podnikov a zodpovednú 
reštrukturalizáciu, a to vrátane opatrení 
týkajúcich sa najmä prevodov podnikov na 
zamestnancov, sociálnych družstiev, úlohy 
podnikov sociálneho hospodárstva v 
miestnom rozvoji a pri sociálnych a 
technologických inováciách a inováciách 
v oblasti výroby s použitím počítačov, 
pričom by sa využívali globálne granty 
a ostatné finančné nástroje vrátane 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 107
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že programy a fondy, ktoré 
sa ustanovujú v rámci viacročného 
finančného rámca (2014 – 2020), by mali 
byť dôležitými nástrojmi podpory 
družstiev; pripúšťa, že pri definovaní 
operačných programov by sa malo 
zameriavať na poskytovanie podpory na 
udržateľný rozvoj podnikov a zodpovednú 
reštrukturalizáciu, a to vrátane opatrení, 
ako sú prevody podnikov na 
zamestnancov, sociálne družstvá, miestny 
rozvoj a sociálna inovácia, pričom by sa 
využívali globálne granty a ostatné 
finančné nástroje;

17. nazdáva sa, že programy a fondy, ktoré 
sa ustanovujú v rámci viacročného 
finančného rámca (2014 – 2020), by mali 
byť dôležitými nástrojmi podpory 
družstiev; pripúšťa, že pri definovaní 
operačných programov by sa malo 
zameriavať na uľahčenie zakladania 
nových družstiev, poskytovanie podpory na 
udržateľný rozvoj podnikov a zodpovednú 
reštrukturalizáciu, a to vrátane opatrení, 
ako sú prevody podnikov na 
zamestnancov, sociálne družstvá, miestny 
rozvoj a sociálna inovácia, pričom by sa 
využívali globálne granty a ostatné 
finančné nástroje;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 108
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že programy a fondy, ktoré 
sa ustanovujú v rámci viacročného 
finančného rámca (2014 – 2020), by mali 
byť dôležitými nástrojmi podpory 
družstiev; pripúšťa, že pri definovaní 
operačných programov by sa malo 
zameriavať na poskytovanie podpory na 
udržateľný rozvoj podnikov a zodpovednú 
reštrukturalizáciu, a to vrátane opatrení, 
ako sú prevody podnikov na 
zamestnancov, sociálne družstvá, miestny 
rozvoj a sociálna inovácia, pričom by sa 

17. nazdáva sa, že programy a fondy, ktoré 
sa ustanovujú v rámci viacročného 
finančného rámca (2014 – 2020), by mali 
byť dôležitými nástrojmi podpory 
hospodárskeho a sociálneho sektora; 
pripúšťa, že pri definovaní operačných 
programov by sa malo zameriavať na
poskytovanie podpory na udržateľný 
rozvoj podnikov a zodpovednú 
reštrukturalizáciu, a to vrátane opatrení, 
ako sú prevody podnikov na 
zamestnancov, sociálne družstvá a 



PE507.938v01-00 62/69 AM\930616SK.doc

SK

využívali globálne granty a ostatné 
finančné nástroje;

podniky, miestny rozvoj a sociálna 
inovácia, pričom by sa využívali globálne 
granty a ostatné finančné nástroje;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 109
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že programy a fondy, ktoré 
sa ustanovujú v rámci viacročného 
finančného rámca (2014 – 2020), by mali 
byť dôležitými nástrojmi podpory 
družstiev; pripúšťa, že pri definovaní 
operačných programov by sa malo 
zameriavať na poskytovanie podpory na 
udržateľný rozvoj podnikov a zodpovednú 
reštrukturalizáciu, a to vrátane opatrení, 
ako sú prevody podnikov na 
zamestnancov, sociálne družstvá, miestny 
rozvoj a sociálna inovácia, pričom by sa 
využívali globálne granty a ostatné
finančné nástroje;

17. nazdáva sa, že programy a fondy, ktoré 
sa ustanovujú v rámci viacročného 
finančného rámca (2014 – 2020), by mali 
byť dôležitými nástrojmi podpory 
družstiev; pripúšťa, že pri definovaní 
operačných programov by sa malo 
zameriavať na poskytovanie podpory na 
udržateľný rozvoj podnikov a zodpovednú 
reštrukturalizáciu, a to vrátane opatrení, 
ako sú prevody podnikov na 
zamestnancov, sociálne družstvá, miestny 
rozvoj a sociálna inovácia, pričom by sa 
využívali finančné nástroje;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 110
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že programy a fondy, ktoré 
sa ustanovujú v rámci viacročného 
finančného rámca (2014 – 2020), by mali
byť dôležitými nástrojmi podpory 
družstiev; pripúšťa, že pri definovaní 

17. nazdáva sa, že programy a fondy, ktoré 
sa ustanovujú v rámci viacročného 
finančného rámca (2014 – 2020), by mohli
byť dôležitými nástrojmi podpory 
družstiev; pripúšťa, že pri definovaní 
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operačných programov by sa malo 
zameriavať na poskytovanie podpory na 
udržateľný rozvoj podnikov a zodpovednú 
reštrukturalizáciu, a to vrátane opatrení, 
ako sú prevody podnikov na 
zamestnancov, sociálne družstvá, miestny 
rozvoj a sociálna inovácia, pričom by sa 
využívali globálne granty a ostatné 
finančné nástroje;

operačných programov by sa malo 
zameriavať na poskytovanie podpory na 
udržateľný rozvoj podnikov a zodpovednú 
reštrukturalizáciu, a to vrátane opatrení, 
ako sú prevody podnikov na 
zamestnancov, sociálne družstvá, miestny 
rozvoj a sociálna inovácia, pričom by sa 
využívali globálne granty a ostatné 
finančné nástroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Roberta Angelilli

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zastáva názor, že pri finančnom 
plánovaní EÚ a jednotlivých štátov by sa 
osobitná pozornosť mala venovať (alebo 
by sa mal vyčleniť určitý percentuálny 
podiel) družstvám, ktoré sa snažia 
uľahčiť prístup k zamestnaniu 
znevýhodneným osobám, ako sa tiež 
vymedzuje v nariadení (ES) č. 2204/2002, 
s cieľom upevniť sociálnu ochranu a 
rozvíjať jej ďalšie a lepšie úrovne;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 112
Marc Tarabella

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby v ďalšom 
rozpočtovom roku podporila pilotný 
projekt, ktorého cieľom je poskytovanie 
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pomoci pri prevode podnikov 
zasiahnutých krízou na zamestnancov, 
aby mohli pokračovať v práci, a 
zakladanie nových družstiev, ktoré oživia 
podniky v kríze či v konkurze;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 113
Mario Pirillo

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mládeže v družstevnom sektore;
vyzýva Komisiu, aby zároveň v členských 
štátoch podnecovala rozširovanie 
družstevného modelu ako kľúčového 
nástroja na vytváranie nových pracovných 
miest;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 114
Raffaele Baldassarre

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. nazdáva sa tiež, že členské štáty by 
mali prijať opatrenia, prostredníctvom 
ktorých uľahčia družstvám prístup k celej 
škále služieb na podporu podnikania, 
pretože to im pomôže ďalej prispievať k 
udržateľnému rozvoju;

18. nazdáva sa tiež, že členské štáty by 
mali prijať opatrenia, prostredníctvom 
ktorých uľahčia družstvám prístup k celej 
škále služieb na podporu podnikania, 
pretože to im pomôže ďalej prispievať k 
udržateľnému rastu; v tejto súvislosti 
naliehavo žiada členské štáty, aby zaviedli 
opatrenia na uľahčenie prístupu družstiev 
k úverom, najmä pokiaľ ide o remeselné 
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družstvá a siete spolupráce tvorené 
mikropodnikmi;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. nazdáva sa tiež, že členské štáty by 
mali prijať opatrenia, prostredníctvom 
ktorých uľahčia družstvám prístup k celej 
škále služieb na podporu podnikania, 
pretože to im pomôže ďalej prispievať k 
udržateľnému rozvoju;

18. nazdáva sa tiež, že členské štáty by 
mali prijať opatrenia, prostredníctvom 
ktorých uľahčia družstvám a podnikom 
sociálneho hospodárstva vo všeobecnosti 
prístup k celej škále služieb na podporu 
podnikania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. nazdáva sa tiež, že členské štáty by 
mali prijať opatrenia, prostredníctvom 
ktorých uľahčia družstvám prístup k celej 
škále služieb na podporu podnikania, 
pretože to im pomôže ďalej prispievať k 
udržateľnému rozvoju;

18. nazdáva sa tiež, že členské štáty by 
mali prijať opatrenia, prostredníctvom 
ktorých uľahčia družstvám prístup k celej 
škále služieb na podporu podnikania, 
pretože to im pomôže ďalej prispievať k 
udržateľnému rozvoju ich ekonomík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Antonio Cancian
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. nazdáva sa tiež, že členské štáty by 
mali prijať opatrenia, prostredníctvom 
ktorých uľahčia družstvám prístup k celej 
škále služieb na podporu podnikania, 
pretože to im pomôže ďalej prispievať k 
udržateľnému rozvoju;

18. nazdáva sa tiež, že členské štáty by 
mali prijať opatrenia, prostredníctvom 
ktorých uľahčia družstvám a sociálnym 
podnikom prístup k celej škále služieb na 
podporu podnikania, pretože to im pomôže 
ďalej prispievať k udržateľnému rastu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 118
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. domnieva sa, že členské štáty by mali 
prijať primerané opatrenia na 
odstránenie všetkých právnych, 
administratívnych či byrokratických 
prekážok, ktoré bránia rastu družstiev 
alebo ho obmedzujú;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 119
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. je presvedčený, že by sa mal v celej 
Európe uľahčiť prístup malých 
družstevných úverových združení na trhy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Jacky Henan

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje potrebu plodnej 
spolupráce medzi bankovým sektorom a 
družstvami; Komisia by mala podnecovať 
vytváranie verejných bankových centier, 
ktoré by družstvám poskytovali pomoc 
najmä formou nízkoúrokových pôžičiek;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 121
Jacky Henan

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. zastáva názor, že keďže družstvá sú 
užitočné, ale krehké subjekty, je dôležité 
vyzdvihnúť podpornú úlohu miestnych 
orgánov; domnieva sa, že európske 
inštitúcie a členské štáty by mali byť 
požiadané, aby miestnym orgánom 
poskytli zdroje potrebné na podporu 
vytvárania a rozvíjania družstiev;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 122
Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marc Tarabella
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Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. ďalej sa nazdáva, že by sa mali 
povzbudzovať siete spolupráce medzi 
MSP, akými sú tie, ktoré už existujú v EÚ 
v rámci družstiev (remeselné družstvá, 
družstvá MSP, odvetvové a zamestnanecké 
družstvá, atď.), pretože takéto družstvá
výrazne posilňujú udržateľnosť 
mikropodnikov a malých podnikov 
prostredníctvom spoločného zavádzania 
produktov na trh, nákupov či iných služieb 
a pomáhajú mikropodnikom a malým 
podnikom k tomu, aby sa stali zdrojom 
inovácií;

19. ďalej sa nazdáva, že by sa mali 
povzbudzovať siete spolupráce medzi 
MSP, akými sú tie, ktoré už existujú v EÚ 
v rámci družstiev (remeselné družstvá, 
družstvá MSP, odvetvové a zamestnanecké 
družstvá, atď.), pretože takéto siete výrazne 
posilňujú zakladanie a udržateľnosť 
mikropodnikov a malých podnikov 
prostredníctvom spoločného zavádzania 
produktov na trh, nákupov či iných služieb 
a pomáhajú mikropodnikom a malým 
podnikom k tomu, aby sa stali zdrojom 
inovácií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 123
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. domnieva sa, že na podporu vzniku 
nových družstiev by sa mali vytvoriť 
služby pre začínajúce družstvá; navyše by 
sa mali podporovať iniciatívy 
propagujúce družstevný model medzi 
novými potenciálnymi podnikateľmi (čiže 
v rámci univerzitných študijných plánov), 
a to na národnej i európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
uľahčovali a podporovali vznik zoskupení 
družstiev a sociálnych podnikov a pomohli 
im tak nájsť prostriedky potrebné na 
získanie významnejšej úlohy vo výrobnom 
a distribučnom reťazci a na podporu 
úspor z rozsahu, ktoré sú nevyhnutné na 
financovanie výskumu, vývoja a inovácií;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 125
Antonio Cancian

Návrh uznesenia
Odsek 19b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. vyzýva Komisiu, aby popri politikách 
zameraných na vytváranie nových 
pracovných miest sformulovala a 
podporovala politiky na zachovanie a 
ochranu pracovných miest, ktoré už 
existujú;

Or. it


