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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prínose družstiev k prekonaniu krízy
(2012/2321(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 54,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. februára 2012 o stanovách Európskeho družstva s 
ohľadom na účasť zamestnancov na riadení2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15.januára 2013 s odporúčaniami Komisii o informovaní 
pracovníkov a konzultácií s nimi, predvídaní a riadení reštrukturalizácie3,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách 
Európskeho družstva (SCE)4,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie 94/1069/ES zo 7. decembra 1994 o prevode malých 
a stredných podnikov5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o sukcesii v malých a stredných podnikov6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o podpore družstiev v Európe (COM(2004)0018),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o iniciatíve pre sociálne podnikanie 
(COM(2011)0682),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom 
Družstvá a reštrukturalizácia7,

– so zreteľom na odporúčanie MOP č. 193 o podpore družstiev, ktoré schválili vlády 
všetkých súčasných 27 členských štátov, na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z roku 
2001 o družstvách v rozvoji ľudstva a na skutočnosť, že OSN vyhlásili rok 2012 za 
Medzinárodný rok družstiev,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2013),

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0062.
2 Prijaté texty P7_TA(2012)0071.
3 Prijaté texty P7_TA(2013)0005.
4 Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1.
5 Ú. v. ES L 385, 31.12.1994, s. 14.
6 Ú. v. ES C 93, 28.3.1998, s. 2.
7 CCMI/093.
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Úvod
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 z hľadiska 
hospodárstva, spoločnosti a zamestnanosti v EÚ veľmi dôležitú úlohu; 

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);

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;

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;

Právny rámec
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;

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;
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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;

Prevody a reštrukturalizácia podnikov 
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; 

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;

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;

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;

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; 

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;

Prístup k financovaniu a podpora podnikom
14. pripomína, že pre družstevné podniky v sektore priemyslu a služieb, a najmä pre MSP, nie 
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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;

15. poukazuje na to, že v niektorých členských štátoch môžu poskytovať rizikový kapitál v 
družstvách tretie strany s obmedzenými alebo žiadnymi hlasovacími právami s cieľom 
rešpektovať členské vlastníctvo a kontrolnú štruktúru, a že toto umožnilo družstevným 
podnikom zlepšiť svoj dialóg s inými finančnými inštitúciami; vyjadruje svoj súhlas s 
týmito politikami a povzbudzuje členské štáty k tomu, aby uľahčili družstvám prístup k 
úverom;

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; 

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;

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;

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; 

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


