Memorandum Cooperatives
s družstevnými podnikmi

Europe

–

Budovanie

Európy

zajtrajška

Vážení priatelia,
ako všetci vieme, obyvatelia 27 členských štátov Európskej únie sú vyzývaní, aby
volili zástupcov Parlamentu na obdobie 2009 – 2014. Novo alebo opätovne zvolení
členovia Európskeho parlamentu budú spolupracovať s Radou ministrov
a Európskou komisiou o nariadeniach a opatreniach. Parlament je spolutvorcom
Inými slovami, postavenie
rozhodnutí značnej časti európskej legislatívy.
prislúchajúce členom Európskeho parlamentu, sa stáva v globálnej kríze mimoriadne
dôležitým.
Kríza v oblasti ekonomickej, finančnej, sociálnej a životného prostredia postihuje
všetkých Európanov a vyžaduje účasť
všetkých ekonomických a sociálnych
partnerov.
Z tohto dôvodu Cooperatives Europe mobilizuje, v rámci volieb do Európskeho
parlamentu 2009, družstevné podniky, hlavne v období krízy, aby pokračovali
v podpore stability prostredníctvom demokratických opatrení a aby naberali
inovatívnu dimenziu. Družstevný prístup – vďaka svojmu pôvodu, ale aj praktizovaniu
demokracie, účasti, riadenia a sociálnej zodpovednosti, ktoré sú vlastné
družstevnému hnutiu – sa osvedčuje. Náš nekapitalistický a na ľudí orientovaný
model podnikania ponúka dôležitú dimenziu odozvy na prekonanie súčasnej krízy.
Cooperatives Europe vyzýva členov Európskeho parlamentu k dialógu
a partnerstvu na podporu uznania a upriamenia pozornosti na družstevný model
podnikania v stratégiách EÚ.
Mobilizácia Cooperatives Europe je úzko spojená s aktivitami jeho členov, aby od
kandidátov do EP získali zásadné prísľuby pre družstvá a diverzifikovanie foriem
podnikania.
Týmto Vás žiadame, aby ste naše memorandum „Budovanie Európy zajtrajška
s družstevnými podnikmi“ rozoslali v čo najväčšom rozsahu svojim národným
kandidátom do Európskeho parlamentu. Tento dokument, vo francúzskom,
anglickom, talianskom, španielskom a nemeckom jazyku, je publikovaný aj na
webovej stránke http://www.coopseurope.coop/spip.php?rubrique329.
Dokument môžete aj preložiť a priložiť k nemu podporný list vysvetľujúci situáciu
vo Vašej krajine.
Čokoľvek si vyberiete, budeme veľmi povďační, ak nás budete informovať, komu
ste toto memorandum zaslali spolu so zoznamom adresátov.
Vopred ďakujeme za Vašu podporu.
S pozdravom
Dame Pauline Green, ko-prezidentka
Etienne Pflimlin, ko-prezident
Budovanie Európy zajtrajška s družstevnými podnikmi

Cooperatives Europe: reprezentatívna organizácia družstevného hnutia
Cooperatives Europe je najväčšou členskou organizáciou v Európe s približne
250 000 podnikmi vo vlastníctve 163 miliónov členov. Jeho poslaním je:
zjednocovanie, reprezentovanie a propagovanie družstiev v Európe, podporovanie
družstevného modelu podnikania a poskytovanie konzultácií, prieskumu a služieb pre
členov.
Podľa definície Medzinárodného družstevného zväzu /MDZ/ je družstvo nezávislým
združením osôb spojených dobrovoľne, aby plnili svoje spoločné ekonomické,
sociálne a kultúrne potreby a nároky prostredníctvom podniku, ktorý spoločne
vlastnia a demokraticky kontrolujú. Družstvá sú založené na hodnotách svojpomoci,
zodpovednosti, demokracie, rovnosti, rovnoprávnosti, solidarity a princípoch
demokratickej kontroly členmi a ekonomickej účasti členov na medzi generačnom
prístupe. Sú podnikmi, ktoré vkladajú do centra svojho podnikania a organizácie ľudí
a ich potreby.
Družstevné podniky v Európe sú kľúčovými hráčmi v rozmanitosti ekonomických
a sociálnych oblastí. Sú aktívne vo všetkých členských krajinách a všetkých
sektoroch vrátane inovatívnych oblastí ako je energetika, zdravie a sociálne podniky.
V súčasnom finančnom a ekonomickom kontexte demonštrujú svoje kvality, stabilitu
a udržateľnosť a predstavujú model podniku schopného chopiť sa príležitosti
a prekonať súčasnú krízu.
Vzhľadom na svoju členskú základňu, miestne korene a konkurencie schopnosť,
družstvá žiadajú o uznanie svojho postavenia v ekonomike a spoločnosti. O uznanie
žiadajú aj z dôvodu svojich myšlienok o kohézii európskych stratégií v ekonomickej,
regulačnej a sociálnej oblasti.
Naša vízia Európy
Nedávna finančná kríza rozvinutá do rozsiahlej recesie, poukazuje na obmedzenia
a krátkodobosť ekonomického prístupu ohraničeného na maximalizovanie zisku
a jeho rozdelenie pre akcionárov. Naša vízia Európy je odlišná.
V prvom rade, musí to byť Európa pre ľudí. Nie je to otázka priblíženia Európy, ale
prepojenie Európskej únie a jej obyvateľov. V tomto zmysle by mala byť Európa
budovaná jej členskými krajinami, inštitúciami a obyvateľmi. Obyvatelia musia „byť
vypočutí“ nielen prostredníctvom reprezentatívnej demokracie, ale aj prostredníctvom
organizovanej občianskej spoločnosti.
V druhom rade, Európa musí byť ekonomicky konkurencie schopná, ale zároveň
riadená hodnotovo orientovanou ekonomikou, nielen samotným trhom. Európska
únia by mala propagovať etické podnikanie, iniciatívy, ktoré majú cieľ zabrániť
vylúčeniu a zahrnutie princípov udržateľného rozvoja v jeho jednotlivých stratégiách.
Po tretie, mala by garantovať adekvátnu a konvergentnú úroveň ochrany pre
každého, kto pracuje a žije v EÚ a vytvárať príležitosti pre lepšie pracovné
príležitosti.
Po štvrté, harmonizácia neznamená uniformitu. Európa by preto mala chrániť svoju
diverzifikáciu vrátane plurality podnikateľských foriem. To umožní rozličné prístupy
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na ekonomickej a sociálnej úrovni, ktoré sú potrebné na konsolidovanie čestnejšej a
konkurencie schopnejšej Európy.
V poslednom rade, Európska únia musí rozvíjať svoje zámery a aktivity v kontexte
globalizácie. Vo vnútri Európy musí existovať lepšia koordinácia s cieľom podchytiť
spoločné výzvy a prispievať k svetu, ktorý sa približuje viac k ľuďom ako
neregulovanej globalizácii.
Záujem o družstevné organizácie
Fungovanie vnútorného trhu
Družstvá sú časťou trhu. Ich otvorené princípy založené na demokracii a aktívnej
účasti členov, vrátane ich ekonomickej a riadiacej účasti, umožňujú, aby sa úspešne
rozvíjali v rôznych sektoroch a boli vysoko konkurencie schopné, propagovali záujmy
svojich členov a tým zabezpečovali udržateľný rozvoj spoločnosti. Európa by im preto
mala umožniť rozvoj, zvlášť v kontexte ekonomickej krízy, ktorú v súčasnosti
prekonávame.
Právny rámec: Zákon o európskej spoločnosti je vytvorený hlavne na základe
dominantného modelu, ktorým je verejná podielová holdingová spoločnosť. Družstvá
často prekonávajú problémy súvisiace s vysporiadaním sa s elementmi, ktoré nie sú
kompatibilné s družstevným modelom. Nežiadajú, aby boli vyňaté z regulačných
opatrení, ale sú za to, aby tieto pravidlá, ako sú navrhnuté, brali do úvahy ich
štrukturálne a operatívne princípy. Tak ako článok 48 Európskeho dohovoru uznáva
pluralitu podnikateľských foriem, my žiadame, aby boli do Zákona o európskej
spoločnosti a účtovných štandardov zahrnuté všetky formy podnikania.
Stratégia podnikov: Podnikateľská stratégia je v družstvách hlavnou oblasťou
záujmu v čase, keď sa aktivity vykonávané s cieľom ekonomického rozvoja v Európe
a v rámci členských krajín, realizujú jednoduchšie. Družstvá potrebujú prostredie,
ktoré podporuje ich expanziu na takej istej úrovni ako u ostatných foriem podnikov.
Stratégia podnikov musí byť nápomocná rozvoju všetkých typov podnikov.
Konkurencie schopnosť: Čo sa týka Zákona o konkurencii, každý podnik je
subjektom európskych opatrení. V niektorých členských krajinách fungujú špecifické
režimy vychádzajúce z otvorených princípov uznaných na medzinárodnej úrovni,
ktoré je taktiež potrebné brať do úvahy.
Cooperatives Europe požaduje, aby v prípade, že
Komisia bude aplikovať
konkurenčné opatrenia, brala do úvahy špecifický model podnikania, a nielen model
akciovej spoločnosti.
Stratégia kohézie EÚ
Stratégia kohézie je hlavným nástrojom na vyrovnaný ekonomický, sociálny
a teritoriálny rozvoj v Európe. Nakoľko sú politické zámery na európskej a národnej
úrovni v začiatkoch, sú implementované regionálne a lokálne.
Berúc do úvahy svoje miestne korene a skutočnosť, že sledujú sociálne ciele
prostredníctvom podnikateľských aktivít, družstevné podniky sú kľúčovými
subjektami úspechu v každej stratégii kohézie a požadujeme o uznanie tohto
postavenia.
Družstvá majú miestne korene a nemôžu byť preložené. Musí byť uznaná ich pridaná
hodnota k ekonomickej, sociálnej a regionálnej kohézii: družstvá musia byť prizývané
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k účasti na rokovaniach týkajúcich sa obsahu a implementácie ekonomických,
regionálnych a sociálnych stratégií kohézie.
Súčasná finančná kríza a jej následný ekonomický dopad vytvárajú nové výzvy pre
sociálnu kohéziu. Družstvá často poskytujú služby na lokálnej úrovni pre skupiny,
ktoré by inak nemali k nim prístup. Zvažujúc možnosti zlepšenia štandardu ľudského
potenciálu, vytvárania kvalitných a udržateľných pracovných príležitostí, bojovania
proti vylúčeniu a za rovnosť príležitostí alebo proti rasovej diskriminácii, družstvá sú
kľúčovými subjektami v európskom sociálnom programe. Teraz, viac ako kedykoľvek
predtým, družstvám bude viac prináležať budovanie budúcnosti na pozadí krízy.
Z tohto dôvodu musí byť pridaná hodnota družstiev podporovaná a propagovaná.
Sociálny dialóg
Komisia vyhlásila, že všetci zastupujúci podieľnici, zamestnávatelia
alebo
zamestnanci v Európskej únii by mali byť súčasťou európskeho sociálneho dialógu.
Väčšina členských združení Cooperatives Europe je priamo alebo nepriamo
zapojená do národného sociálneho dialógu ako zamestnávateľské organizácie.
Cooperatives Europe a jeho členovia sú z tohto dôvodu pripravení zohrať svoju úlohu
v konzultačnom procese na rozličných úrovniach európskeho sektora a medzi
sektorálneho sociálneho dialógu.
Udržateľný rozvoj
Zachovanie občianskeho, sociálneho a ekonomického bytia je základom. Udržateľný
rozvoj by nemal zaostávať za zámerom prekonať ekonomickú krízu.
Družstvá vo všetkých sektoroch majú povinnosť prekonať zmenu klímy ako jednu zo
svojich priorít 21. storočia. Je nevyhnutné, aby postupovali organizovane na
európskej úrovni so zapojením všetkých zúčastnených strán, ktoré by mohli pokryť
niektoré spoločné priority.
Toto je rámec, v ktorom je náležite zahrnutá aj otázka energie. Družstevné podniky
investujú do výskumu na produkciu obnoviteľných zdrojov energie. Ich účelom je
nielen dodávať spotrebiteľom energiu, ale aj ovplyvňovať ich správanie. Takéto
aktivity by mali byť dostatočne propagované.
Naše posolstvo
Novo zvolený Európsky parlament bude mať ústrednú úlohu napomáhať budovaniu
udržateľnej a hodnotovo orientovanej ekonomiky a spoločnosti EÚ. Bude vyzývaný,
aby rozhodoval o návrhoch, ktoré budú mať významný dopad na družstevné
spoločnosti.
Európske inštitúcie a členské štáty EÚ musia rešpektovať rozmanitosť ekonomických
subjektov a čeliť rozvoju všetkých foriem podnikov; toto bude najdôležitejší recept na
posilnenie európskej ekonomiky.
Z tohto dôvodu žiadame podporu a radi by sme iniciovali dialóg a partnerstvo
s členmi Európskeho parlamentu, aby sa propagovalo uznanie a pokrok
družstevného modelu podnikania v rámci stratégie EÚ na rovnakom základe ako je
model podniku.
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