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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přispění družstev k překonání krize

(2012/2321(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU) a zejména na článek 54 této 
smlouvy,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o sociální ekonomice1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2012 o statutu evropské družstevní 
společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2013 obsahující doporučení Komisi o 
informovanosti a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace3,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu 
evropské družstevní společnosti (SCE)4,

– s ohledem na doporučení Komise č. 94/1069/ES ze dne 7. prosince 1994 o převodu 
malých a středních podniků5,

– s ohledem na sdělení Komise o převodu malých a středních podniků6,

– s ohledem na sdělení Komise o podpoře družstevních společností v Evropě 
(COM(2004)0018),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem Iniciativa pro sociální podnikání 
(COM(2011)0682),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu 
Družstva a restrukturalizace 7,

– s ohledem na doporučení MPO č. 193 týkající se podpory družstev, které schválily vlády
všech 27 současných členských států, na rezoluci Valného shromáždění OSN z roku 2001 
s názvem „Družstva v lidském rozvoji“ a na skutečnost, že Organizace spojených národů
vyhlásila rok 2012 Mezinárodním rokem družstev,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0062.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0071.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0005.
4 Úř. věst. L 207, 18.08.2003, s. 1.
5 Úř. věst. L 385, 31.12.1994, s. 14.
6 Úř. věst. C 93, 28.3.1998, s. 2.
7 CCMI/093.
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– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2013) A7-
0000,

Úvod
1. připomíná, že v EU existuje 160 tisíc družstevních podniků, jež vlastní 123 milionů členů 

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

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

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

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

Právní rámec
5. zastává názor, že je třeba tuto vnitřní odolnost posílit tím, že ve všech politikách EU a 

v příslušných stěžejních iniciativách strategie EU 2020 bude družstvům věnována náležitá 
pozornost se zvláštním zaměřením na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění; 
domnívá se, že musí být přijaty nezbytné kroky k zajištění rovných podmínek pro 
družstva a jiné formy podniků, aniž by došlo k narušení cílů a pracovních metod družstev;

6. vyzývá Komisi, aby rozšířila své služby zabývající se družstvy a v rámci GŘ pro podniky 
vytvořila ředitelství, které se zaměří na družstva a další organizace sociálního 
hospodářství (např. vzájemné společnosti) a bude mít oddělení zabývající se výhradně 
přeměnou podniků v oblasti průmyslu a služeb, které se nachází v krizi nebo nemají 
nástupce, na družstva;
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7. naléhavě vyzývá členské státy, aby v souladu s doporučením MOP č. 193/2002
přezkoumaly své právní předpisy týkající se družstev s cílem zavést ucelenou politiku
podpory modelu družstevního podnikání a vytvořit právní prostředí nakloněné uznávání a 
rozvoji družstev ve všech oblastech a odvětvích; zdůrazňuje, že by v tom mělo být 
zahrnuto zavedení vhodných finančních nástrojů a uznání úlohy družstev ve vnitrostátním 
sociálním dialogu;

Převod podniků a restrukturalizace
8. domnívá se, že převod podniku zaměstnancům vytvořením družstva často představuje 

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

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

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

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

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

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

Přístup k finančním prostředkům a podpora podniků
14. připomíná, že družstevní podniky v oblasti průmyslu a služeb, především malé a střední 

podniky, se na kapitálových trzích obtížně dostávají k rizikovému kapitálu a k úvěrům; 
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dále poznamenává, že družstva obvykle nemohou získat velké množství kapitálu od svých 
členů;

15. poukazuje na to, že v některých členských státech mohou v zájmu respektování vlastnictví 
členů a kontrolní struktury poskytovat družstvům rizikový kapitál třetí strany 
s omezenými nebo žádnými hlasovacími právy a že to družstvům umožnilo zlepšit dialog 
s dalšími finančními institucemi; vyjadřuje, že s těmito politikami souhlasí a vyzývá 
všechny členské státy, aby usnadnily přístup družstev k úvěrům;

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

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

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

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

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


