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Amendement 1
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de waarden van de 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
overeenstemmen met de fundamentele 
beginselen van het Europees sociaal model;

1. herinnert eraan dat de waarden van de 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
overeenstemmen met de fundamentele 
beginselen van het Europees sociaal model;
benadrukt dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen belangrijke 
actoren zijn van de sociale 
markteconomie van de Europese Unie, 
omdat ze gestoeld zijn op de waarden van 
solidariteit, en dat ze meer erkenning 
zouden moeten krijgen, meer bepaald 
door de invoering van het Europees 
statuut;

Or. fr

Amendement 2
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de waarden van de 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
overeenstemmen met de fundamentele 
beginselen van het Europees sociaal model;

1. herinnert eraan dat de waarden van de 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
overeenstemmen met de fundamentele 
beginselen van het Europees sociaal model; 
herinnert eraan dat, in tegenstelling tot 
andere bedrijfsvormen in de sociale 
economie, de onderlinge 
waarborgmaatschappijen gebaseerd zijn 
op de beginselen van vrijwillig en open 
lidmaatschap, gelijke stemrechten (een lid 
een stem), onafhankelijkheid en 
autonomie zonder aandelenkapitaal; 

Or. en

Amendement 3
Birgit Sippel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen vrijwillige 
groepen van rechtspersonen of 
natuurlijke personen zijn die zijn 
opgericht om tegemoet te komen aan de 
behoeften van hun leden en niet zozeer 
om een investering terug te verdienen, dat 
hun werking gestoeld is op de beginselen 
van solidariteit tussen de leden en dat ze 
bestuurd worden overeenkomstig 
democratische beginselen;

Or. en

Amendement 4
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat er in Europa 
hoofdzakelijk twee soorten onderlinge 
waarborgmaatschappijen bestaan, 
namelijk 'onderlinge bijstand- of 
voorzorgsmaatschappijen' en 'onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen'; 'onderlinge 
bijstandsmaatschappijen' dekken 
welzijnsrisico's als aanvulling op of 
geïntegreerd in de wettelijke sociale 
beschermingsstelsels; 'onderlinge 
verzekeringsmaatschappijen' kunnen alle 
soorten eigendom- en levensrisico's 
dekken; in bepaalde lidstaten kunnen 
onderlinge waarborgmaatschappijen zelfs 
diensten verlenen op andere gebieden 
zoals huisvesting of kredietverlening;

Or. en

Amendement 5
Evelyn Regner
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen een belangrijke 
rol vervullen in de economie van aangezien 
zij gezondheidszorg en sociale uitkeringen 
verstrekken aan meer dan 160 miljoen 
Europese burgers, meer dan 180 miljard 
euro in verzekeringspremies 
vertegenwoordigen en werk bieden aan 
meer dan 350.000 personen in de Unie;

2. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen een belangrijke 
rol vervullen in de economie van bepaalde 
lidstaten aangezien zij gezondheidszorg en 
sociale uitkeringen verstrekken aan meer 
dan 160 miljoen Europese burgers, meer 
dan 180 miljard euro in 
verzekeringspremies vertegenwoordigen en 
werk bieden aan meer dan 350.000 
personen in de Unie; wijst erop dat in 
andere lidstaten deze diensten door 
coöperaties worden verstrekt;

Or. en

Amendement 6
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen een belangrijke 
rol vervullen in de economie van de Unie 
aangezien zij gezondheidszorg en sociale 
uitkeringen verstrekken aan meer dan 160 
miljoen Europese burgers, meer dan 180 
miljard euro in verzekeringspremies 
vertegenwoordigen en werk bieden aan 
meer dan 350.000 personen in de Unie;

2. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen een belangrijke 
rol vervullen in de economie van de Unie
aangezien zij gezondheidszorg en sociale 
uitkeringen verstrekken aan meer dan 160 
miljoen Europese burgers, meer dan 180 
miljard euro in verzekeringspremies 
vertegenwoordigen en werk bieden aan 
meer dan 350.000 personen in de Unie; 
benadrukt dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen de toegang tot 
de gezondheidszorg en sociale inclusie in 
de hand werken en dat ze ten volle 
bijdragen aan de levering van diensten 
van algemeen belang in de Europese 
Unie;

Or. fr
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Amendement 7
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen goed zijn voor 
25% van de verzekeringsmarkt en 70% van 
het totale aantal in die sector actieve 
ondernemingen en dus niet kunnen worden 
genegeerd door de eengemaakte markt;

4. onderstreept dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen goed zijn voor 
25% van de verzekeringsmarkt en 70% van 
het totale aantal in die sector actieve 
ondernemingen en dus niet kunnen worden 
blijven genegeerd door de eengemaakte 
markt1, en dat ze een Europees statuut 
moeten krijgen om op gelijke voet te staan 
met de andere ondernemingsvormen in de
Europese Unie; herinnert eraan dat de 
diversiteit van ondernemingsvormen een 
rijkdom is die we ten volle moeten 
erkennen en aanmoedigen;
____________
1 COM(2011)0206.

Or. fr

Amendement 8
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat de ouderdoms- en 
nabestaandenpensioenen het grootste deel 
vormen van de sociale
beschermingsuitgaven en dat de 
vergrijzing van de bevolking de 
overheidsuitgaven voor de sociale 
bescherming onder druk dreigt te zetten;

5. wijst erop dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen bijzonder actief 
zijn op het gebied van gezondheid, 
langetermijnzorg, pensioenen en sociale 
uitkeringen, met inbegrip van de 
vergrijzing van de bevolking, en dat de 
betrokkenheid van onderlinge 
waarborgmaatschappijen als belangrijke 
belanghebbende partijen cruciaal is voor 
de langetermijntoekomst van de sociale 
bescherming, aangezien de vergrijzing van 
de bevolking de overheidsuitgaven voor de 
sociale bescherming onder druk zet; 

Or. en
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Amendement 9
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat de ouderdoms- en 
nabestaandenpensioenen het grootste deel 
vormen van de 
socialebeschermingsuitgaven en dat de 
vergrijzing van de bevolking de
overheidsuitgaven voor de sociale 
bescherming onder druk dreigt te zetten;

5. merkt op dat de ouderdoms- en 
nabestaandenpensioenen het grootste deel 
vormen van de 
socialebeschermingsuitgaven van de 
lidstaten en dat de vergrijzing van de 
bevolking tegenwoordig een belangrijke 
uitdaging is voor de Europese 
samenlevingen omdat ze meer bepaald het 
nationale begrotingsevenwicht op de proef 
stelt en de overheidsuitgaven voor de 
sociale bescherming onder druk dreigt te 
zetten;

Or. fr

Amendement 10
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat de ouderdoms- en 
nabestaandenpensioenen het grootste deel 
vormen van de sociale 
beschermingsuitgaven en dat de vergrijzing 
van de bevolking de overheidsuitgaven 
voor de sociale bescherming onder druk 
dreigt te zetten;

5. merkt op dat de ouderdoms- en 
nabestaandenpensioenen het grootste deel 
vormen van de sociale 
beschermingsuitgaven en dat de vergrijzing 
van de bevolking de overheidsuitgaven 
voor de sociale bescherming onder druk 
dreigt te zetten; benadrukt dat de 
onderlinge waarborgmaatschappijen een 
belangrijke rol kunnen spelen omdat ze 
sociaal verantwoorde pensioenregelingen 
in de privé-sector aanbieden, al kunnen ze 
een sterke eerste pijler van het 
pensioenstelsel niet vervangen;

Or. en

Amendement 11
Regina Bastos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen de burgers van 
de EU bijkomende en betaalbare kansen 
bieden;

Or. en

Amendement 12
Marian Harkin.

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat in bepaalde 
onderlinge waarborgmaatschappijen het 
vrijwillig aspect heel sterk is en dat we 
deze ethiek in stand moeten houden en 
moeten bevorderen;

Or. en

Amendement 13
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de toename van de 
uitgaven voor gezondheidszorg en 
pensioenen belangrijke gevolgen kan 
hebben voor het behoud en de dekking van 
de huidige socialebeschermingsstelsels en 
dat dit ertoe zou kunnen leiden dat de 
lidstaten hun niveau van bijdrage aan de 
wettelijke sociale bescherming verlagen 
en socialezekerheidslasten overhevelen 
naar de privésector;

6. onderstreept dat de toename van de 
uitgaven voor gezondheidszorg en 
pensioenen belangrijke gevolgen kan 
hebben voor het behoud en de dekking van 
de huidige socialebeschermingsstelsels;
onderstreept dat onderlinge 
waarborgmaatschappijen essentiële 
waarden van de welvaartstaat promoten, 
zoals solidariteit, non-discriminatie, 
gelijke toegang en kwaliteitsvolle sociale 
dienstverlening inde privésector; 
benadrukt echter dat particuliere sociale 
bescherming slechts een aanvulling mag 
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zijn en de wettelijke sociale zekerheid niet 
mag vervangen;

Or. en

Amendement 14
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de toename van de 
uitgaven voor gezondheidszorg en 
pensioenen belangrijke gevolgen kan 
hebben voor het behoud en de dekking van 
de huidige socialebeschermingsstelsels en 
dat dit ertoe zou kunnen leiden dat de 
lidstaten hun niveau van bijdrage aan de 
verplichte sociale bescherming verlagen en 
socialezekerheidslasten overhevelen naar 
de privésector;

6. onderstreept dat de toename van de 
uitgaven voor gezondheidszorg en 
pensioenen belangrijke gevolgen kan 
hebben voor het behoud en de dekking van 
de huidige socialebeschermingsstelsels en 
dat dit ertoe zou kunnen leiden dat de 
lidstaten hun niveau van bijdrage aan de 
verplichte sociale bescherming verlagen en 
socialezekerheidslasten overhevelen naar 
de privésector;

is van mening dat een versterking van de 
bijdrage van de onderlinge 
waarborgmaatschappijen aan de 
Europese sociale markteconomie niet ten 
koste mag gaan van het optreden van de 
lidstaten op het gebied van sociale 
bescherming; herinnert eraan dat we de 
diversiteit van de sociale 
beschermingsstelsels, die soms volledig 
berusten op de overheid of op de 
onderlinge waarborgmaatschappijen of op 
allebei, moeten eerbiedigen; is van 
mening dat het Europees statuut voor de 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
essentieel is maar dat het niet mag dienen 
om de tekortkomingen van de lidstaten op 
het gebied van sociale bescherming te 
verhelpen;

Or. fr

Amendement 15
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wenst het voor alle werknemers, en 
in het bijzonder voor de werknemers in 
kleine ondernemingen, gemakkelijker te 
maken om lid te worden van een 
onderlinge waarborgmaatschappij en ze 
daartoe aan te moedigen;

Or. fr

Amendement 16
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wenst in die omstandigheden 
werknemers aan te moedigen lid te 
worden van een onderlinge 
waarborgmaatschappij door middel van 
een vrijstelling van sociale bijdragen of 
belastingen;

Or. fr

Amendement 17
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen niet over 
rechtsinstrumenten beschikken waarmee 
zij hun ontwikkeling en hun 
grensoverschrijdende activiteiten binnen 
de interne markt gemakkelijker kunnen 
maken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 18
Richard Howitt
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen niet over 
rechtsinstrumenten beschikken waarmee zij 
hun ontwikkeling en hun 
grensoverschrijdende activiteiten binnen de 
interne markt gemakkelijker kunnen 
maken;

7. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen niet over 
rechtsinstrumenten beschikken waarmee zij 
hun ontwikkeling en hun 
grensoverschrijdende activiteiten binnen de 
interne markt gemakkelijker kunnen maken
en aangezien andere bedrijfsvormen een 
Europees statuut kunnen krijgen, worden 
onderlinge waarborgmaatschappijen nog 
steeds benadeeld;

Or. en

Amendement 19
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen niet over 
rechtsinstrumenten beschikken waarmee zij 
hun ontwikkeling en hun 
grensoverschrijdende activiteiten binnen de 
interne markt gemakkelijker kunnen
maken;

7. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen niet over 
rechtsinstrumenten beschikken waarmee zij 
hun ontwikkeling en hun 
grensoverschrijdende activiteiten binnen de 
interne markt gemakkelijker kunnen 
maken; onderstreept dat, bij gebrek aan 
een Europees statuut, de onderlinge 
waarborgmaatschappijen vaak verplicht 
zijn om gebruik te maken van ongeschikte 
rechtsinstrumenten voor hun 
grensoverschrijdende activiteiten 
waardoor ze gedemutualiseerd worden;

Or. en

Amendement 20
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de wetgeving inzake 
onderlinge waarborgmaatschappijen zeer 
verschillend is binnen de Unie en dat het 
Europees statuut gebruikt kan worden als 
uitgangspunt om de nationale 
wetgevingen beter op elkaar af te 
stemmen;

8. stelt vast dat de nationale wetgevingen
inzake onderlinge waarborgmaatschappijen 
zeer verschillend zijn binnen de Europese
Unie en dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen niet over 
rechtsinstrumenten beschikken waarmee 
zijn hun ontwikkeling binnen de interne 
markt gemakkelijker kunnen maken;

Or. fr

Amendement 21
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat de wetgeving inzake 
onderlinge waarborgmaatschappijen zeer 
verschillend is binnen de Unie en dat het 
Europees statuut gebruikt kan worden als 
uitgangspunt om de nationale 
wetgevingen beter op elkaar af te 
stemmen;

8. is van mening dat de wetgeving inzake 
onderlinge waarborgmaatschappijen zeer 
verschillend is binnen de Unie en dat het 
Europees statuut gebruikt kan worden voor 
de oprichting van transnationale 
onderlinge waarborgmaatschappijen, wat 
de sociale bescherming in de EU zal 
versterken;

Or. en

Amendement 22
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat er door het 
Europees statuut nieuwe transnationale 
onderlinge waarborgmaatschappijen hun 
opwachting zouden kunnen maken, wat 
de sociale bescherming in Europa zou 
versterken;

Or. fr
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Amendement 23.
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen niet in alle 
lidstaten bestaan; onderstreept dat dit de 
markt verstoort; wijst erop dat we dit 
kunnen verhelpen door een Europees 
statuut en dat het in deze lidstaten zou 
kunnen leiden tot de oprichting van 
onderlinge waarborgmaatschappijen;

Or. en

Amendement 24
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie om het 
voorstel betreffende een statuut voor de 
Europese onderlinge maatschappijen 
opnieuw voor te leggen;

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wenst dan ook dat dit Europees 
statuut ambitieus en innoverend is op het 
gebied van de bescherming van de 
werknemers en hun familie in het geval 
van mobiliteit binnen de Europese Unie;

Or. fr
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Amendement 26
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is ingenomen met de studie die de 
Commissie heeft laten uitvoeren naar de 
huidige situatie en de vooruitzichten van 
de onderlinge waarborgmaatschappijen in 
de EU; daarin komen de problemen aan 
bod waarmee onderlinge 
waarborgmaatschappijen te kampen 
hebben bij de oprichting van nieuwe 
onderlinge waarborgmaatschappijen ten 
gevolge van kapitaalvereisten en het 
gebrek aan oplossingen om zich te 
kunnen groeperen, en dit omdat er in 
bepaalde lidstaten geen juridisch kader is; 
verzoekt de Commissie passende 
oplossingen voor te stellen, met inbegrip 
van een statuut, om deze problemen op te 
lossen ten einde de bijdrage van de 
onderlinge waarborgmaatschappijen aan 
de sociale economie beter te erkennen;

Or. en

Amendement 27
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen een belangrijke 
rol vervullen in de economieën van de 
lidstaten aangezien zij bijdragen aan de 
strategische doelstellingen van de Unie om 
te zorgen voor een inclusieve groei met 
toegang tot basisvoorzieningen, sociale 
rechten en diensten voor iedereen, alsook 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor 
iedereen op basis van solidariteit en niet-
uitsluiting;

11. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen een belangrijke 
rol vervullen of zouden moeten vervullen
in de economieën van de lidstaten 
aangezien zij bijdragen aan de strategische 
doelstellingen van de Unie om te zorgen 
voor een inclusieve groei met toegang tot 
basisvoorzieningen, sociale rechten en 
diensten voor iedereen, alsook 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor 
iedereen op basis van solidariteit,
betaalbaarheid en niet-uitsluiting;
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Or. en

Amendement 28
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen een belangrijke 
rol vervullen in de economieën van de 
lidstaten aangezien zij bijdragen aan de 
strategische doelstellingen van de Unie om 
te zorgen voor een inclusieve groei met 
toegang tot basisvoorzieningen, sociale 
rechten en diensten voor iedereen, alsook 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor 
iedereen op basis van solidariteit en niet-
uitsluiting;

11. herinnert eraan dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen een belangrijke 
rol vervullen in de economieën van de 
lidstaten aangezien zij bijdragen aan de 
strategische doelstellingen van de Unie om 
te zorgen voor een inclusieve groei met 
toegang tot basisvoorzieningen, sociale 
rechten en diensten voor iedereen, alsook 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor 
iedereen op basis van solidariteit, non-
discriminatie en niet-uitsluiting;

Or. en

Amendement 29
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. herinnert eraan dat we in 2003 een 
Verordening betreffende het statuut voor 
een Europese Coöperatieve Vennootschap 
(SCE) 1hebben aangenomen en dat de 
Commissie op 8 februari 2012 een 
voorstel betreffende een Europees statuut 
voor stichtingen heeft voorgelegd;
____________
1 Verordening van de Raad (EG) nr. 1435/2003 
van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een 
Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE).

Or. en

Amendement 30
Minodora Cliveti
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Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. onderstreept dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen door middel van 
een proactief preventiebeleid een 
belangrijke rol vervullen op het gebied 
van duurzame gezondheid;

Or. en

Amendement 31
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt dat de sociale economie, en 
met name de onderlinge 
waarborgmaatschappijen, door rentabiliteit 
en solidariteit met elkaar te verenigen, een 
sleutelrol speelt binnen de economie van 
de Unie, aangezien zij kwalitatief goede 
banen genereert, de sociale, economische 
en territoriale cohesie versterkt, sociaal 
kapitaal genereert, een actief burgerschap 
aanmoedigt en bijdraagt tot meer 
solidariteit, een visie van een ander type 
economie creëert, met democratische 
waarden waarin mensen op de eerste plaats 
komen, en bovendien duurzame 
ontwikkeling en sociale, ecologische en 
technologische innovatie steunt;

12. benadrukt dat de sociale economie, en 
met name de onderlinge 
waarborgmaatschappijen, door rentabiliteit 
en solidariteit met elkaar te verenigen, een 
sleutelrol speelt binnen de economie van 
de Unie, aangezien zij kwalitatief goede 
banen genereert, de sociale, economische 
en territoriale cohesie versterkt, sociaal 
kapitaal genereert, een actief burgerschap 
aanmoedigt en bijdraagt tot meer sociale 
welvaart op basis van solidariteit, een visie 
van een ander type economie creëert, met 
democratische waarden waarin mensen op 
de eerste plaats komen, en bovendien 
duurzame ontwikkeling en sociale, 
ecologische en technologische innovatie 
steunt;

Or. en

Amendement 32
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. benadrukt dat de sociale economie, en 12. benadrukt dat de sociale economie, en 
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met name de onderlinge 
waarborgmaatschappijen, door rentabiliteit 
en solidariteit met elkaar te verenigen, een 
sleutelrol speelt binnen de economie van 
de Unie, aangezien zij kwalitatief goede 
banen genereert, de sociale, economische 
en territoriale cohesie versterkt, sociaal 
kapitaal genereert, een actief burgerschap 
aanmoedigt en bijdraagt tot meer 
solidariteit, een visie van een ander type 
economie creëert, met democratische 
waarden waarin mensen op de eerste plaats 
komen, en bovendien duurzame 
ontwikkeling en sociale, ecologische en 
technologische innovatie steunt;

met name de onderlinge 
waarborgmaatschappijen, door rentabiliteit 
en solidariteit met elkaar te verenigen, een 
sleutelrol speelt binnen de economie van 
de Unie, aangezien zij kwalitatief goede 
banen dicht bij huis genereert, de sociale, 
economische en territoriale cohesie 
versterkt, sociaal kapitaal genereert, een 
actief burgerschap aanmoedigt en bijdraagt 
tot meer solidariteit, een visie van een 
ander type economie creëert, met 
democratische waarden waarin mensen op 
de eerste plaats komen, en bovendien 
duurzame ontwikkeling en sociale, 
ecologische en technologische innovatie 
steunt;

Or. fr

Amendement 33
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. wijst op de voordelen van de 
democratische beginselen die aan de 
grondslag liggen van de onderlinge
waarborgmaatschappijen, zoals het 
beginsel een lid een stem, die bijdragen 
aan een verantwoord en duurzaam 
bestuur;

Or. en

Amendement 34
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. herinnert eraan dat van de 
waarborgmaatschappijen verwacht wordt 
dat zij een rol spelen bij de aanpak van 
deze uitdagingen samen met de privé-

13. herinnert eraan dat van de 
waarborgmaatschappijen verwacht wordt 
dat zij een rol spelen bij de aanpak van 
deze uitdagingen samen met de privé-
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sector en dat zij daarom binnen de Unie 
moeten kunnen opereren onder gelijke 
concurrentievoorwaarden als die welke 
voor andere ondernemingsvormen gelden;

sector en dat zij daarom binnen de Unie 
moeten kunnen opereren onder gelijke 
concurrentievoorwaarden als die welke 
voor andere ondernemingsvormen gelden;
benadrukt dat reeds bestaande Europese 
statuten, zoals de Europese Coöperatieve 
Vennootschap (SCE) of de Europese 
Vennootschap (SE), niet geschikt zijn 
voor onderlinge waarborgmaatschappijen 
vanwege de verschillen in hun 
bedrijfsmodellen;

Or. en

Amendement 35
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. wijst erop dat de EU bij de 
ontwikkeling van wetgeving betreffende 
de fondsvereisten rekening zou moeten 
houden met de specifieke aard van het 
kapitaal van de onderlinge 
waarborgmaatschappijen; onderstreept 
dat ze dankzij een Europees statuut deze 
specifieke kenmerken zouden kunnen 
behouden en toch meer mensen zouden 
kunnen bereiken door middel van 
grensoverschrijdende activiteiten;

Or. en

Amendement 36
Marian Harkin.

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. betreurt dat er een hiaat is in de 
wetgeving van de Unie aangezien de 
onderlinge waarborgmaatschappijen niet 
specifiek vermeld worden in de verdragen 
en dat de eerbiediging van hun 

14. betreurt dat er een hiaat is in de 
wetgeving van de Unie aangezien de 
onderlinge waarborgmaatschappijen niet 
specifiek vermeld worden in de verdragen 
en dat de eerbiediging van hun 
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ondernemingsmodellen nergens wordt 
geregeld door afgeleid recht, dat alleen 
betrekking heeft op openbare en 
particuliere ondernemingen, wat het statuut 
van de onderlinge 
waarborgmaatschappijen, hun 
ontwikkeling en de totstandbrenging van 
een grensoverschrijdende groep 
ondermijnt;

ondernemingsmodellen nergens wordt 
geregeld door afgeleid recht, dat alleen 
betrekking heeft op openbare en 
particuliere ondernemingen, wat het statuut 
van de onderlinge 
waarborgmaatschappijen, hun 
ontwikkeling en de totstandbrenging van 
een grensoverschrijdende groep ondermijnt
en is er dan ook van overtuigd dat de 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
moeten worden opgenomen in artikel 54 
van het VWEU opdat de diversiteit van de 
ondernemingen volledig verankerd is in 
de Verdragen;

Or. en

Amendement 37
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. betreurt dat er een hiaat is in de 
wetgeving van de Unie aangezien de 
onderlinge waarborgmaatschappijen niet 
specifiek vermeld worden in de verdragen 
en dat de eerbiediging van hun 
ondernemingsmodellen nergens wordt 
geregeld door afgeleid recht, dat alleen 
betrekking heeft op openbare en 
particuliere ondernemingen, wat het statuut 
van de onderlinge 
waarborgmaatschappijen, hun 
ontwikkeling en de totstandbrenging van 
een grensoverschrijdende groep
ondermijnt;

14. betreurt dat er een hiaat is in de 
wetgeving van de Unie aangezien de 
onderlinge waarborgmaatschappijen niet 
specifiek vermeld worden in de verdragen 
en dat de eerbiediging van hun 
ondernemingsmodellen nergens wordt 
geregeld door afgeleid recht, dat alleen 
betrekking heeft op openbare en 
particuliere ondernemingen, wat het statuut 
van de onderlinge 
waarborgmaatschappijen, hun 
ontwikkeling en de totstandbrenging van 
grensoverschrijdende groepen ondermijnt;

Or. en

Amendement 38
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

14 bis. erkent dat een aantal onderlinge 
waarborgmaatschappijen de rechtsvorm 
heeft van een coöperatieve vennootschap 
en als dusdanig deel uitmaakt van de 
Internationale Coöperatieve Alliantie 
door de betrokkenheid bij de International 
Cooperative and Mutual Insurance 
Federation (een internationale groepering 
van coöperatieve verzekeraars en 
mutualiteiten);

Or. en

Amendement 39
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. herinnert eraan dat het Europees statuut 
voor de onderlinge 
waarborgmaatschappijen van essentieel 
belang is voor een betere integratie in de 
interne markt en zodoende kan bijdragen 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU-2020 strategie 
die op groei en werkgelegenheid gericht 
zijn;

15. herinnert eraan dat het Europees statuut 
voor de onderlinge 
waarborgmaatschappijen van essentieel 
belang is voor een betere integratie in de 
interne markt en zodoende kan bijdragen 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU-2020 strategie 
die op groei en werkgelegenheid gericht 
zijn; onderstreept dat een Europees 
statuut tevens de mobiliteit van de 
Europese burgers zou verbeteren omdat 
onderlinge waarborgmaatschappijen in 
verschillende lidstaten diensten zouden 
mogen verlenen, wat voor meer 
continuïteit en samenhang op de interne 
markt zorgt;

Or. en

Amendement 40
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 15



AM\915689NL.doc 21/30 PE497.912v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

15. herinnert eraan dat het Europees statuut 
voor de onderlinge 
waarborgmaatschappijen van essentieel 
belang is voor een betere integratie in de 
interne markt en zodoende kan bijdragen 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU-2020 strategie 
die op groei en werkgelegenheid gericht
zijn;

15. herinnert eraan dat het Europees statuut 
voor de onderlinge 
waarborgmaatschappijen van essentieel 
belang is voor een betere integratie in de 
interne markt, voor een betere erkenning 
van hun specifieke kenmerken en opdat 
de onderlinge waarborgmaatschappijen 
meer kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU-2020 strategie die op groei en 
werkgelegenheid gericht zijn;

Or. fr

Amendement 41
Richard Howitt

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. wijst erop dat het Europees statuut 
voor onderlinge waarborgmaatschappijen 
een manier zou zijn om het mutualistische 
model te promoten in een uitgebreid 
Europa, in het bijzonder in de nieuwe 
lidstaten, waar het in bepaalde 
rechtsstelsels niet bestaat; een Europese 
verordening, die uiteraard in de hele 
Europese Unie van toepassing zou zijn, 
zou in twee opzichten een voordeel zijn 
omdat het deze landen een Europees 
referentiestatuut aanreikt en tegelijk 
bijdraagt aan de status en het imago van 
dit soort onderneming;

Or. en

Amendement 42
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

15 bis. onderstreept dat het statuut 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
kansen kan bieden om aan 
schaaleconomie te doen ten einde in de 
toekomst concurrerend te blijven en dat 
het de erkenning van de waarde van de 
onderlinge waarborgmaatschappijen in de 
Europese beleidsvorming zou vergroten;

Or. en

Amendement 43
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. onderstreept dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen solide en 
duurzame elementen zijn, die beter 
weerstand hebben geboden aan de 
financiële crisis in alle economieën met 
name op het gebied van sociale 
verzekering en bescherming; wijst erop dat 
de onderlinge waarborgmaatschappijen 
bijzonder actief zijn op het gebied van de 
vergrijzing van de bevolking en de sociale 
behoeften, en dat de burgers van de Unie 
bijkomende kansen zouden krijgen indien 
de onderlinge waarborgmaatschappijen een 
rol krijgen op het gebied van pensioenen;

16. onderstreept dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen solide en 
duurzame elementen zijn, die beter 
weerstand hebben geboden aan de 
financiële crisis in alle economieën en 
bijgedragen hebben aan een 
weerbaardere, gediversifieerde markt, met 
name op het gebied van sociale 
verzekering en bescherming; wijst erop dat 
de onderlinge waarborgmaatschappijen 
bijzonder actief zijn op het gebied van de 
vergrijzing van de bevolking en de sociale 
behoeften, en dat de burgers van de Unie 
bijkomende kansen zouden krijgen indien 
de onderlinge waarborgmaatschappijen een 
rol krijgen op het gebied van pensioenen;

Or. en

Amendement 44
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. onderstreept dat de onderlinge 16. onderstreept dat de onderlinge 
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waarborgmaatschappijen solide en 
duurzame elementen zijn, die beter
weerstand hebben geboden aan de 
financiële crisis in alle economieën met 
name op het gebied van sociale 
verzekering en bescherming; wijst erop dat 
de onderlinge waarborgmaatschappijen 
bijzonder actief zijn op het gebied van de 
vergrijzing van de bevolking en de sociale 
behoeften, en dat de burgers van de Unie 
bijkomende kansen zouden krijgen indien 
de onderlinge waarborgmaatschappijen een 
rol krijgen op het gebied van pensioenen;

waarborgmaatschappijen solide en 
duurzame elementen zijn, die goed
weerstand hebben geboden aan de 
financiële crisis in alle economieën met 
name op het gebied van sociale 
verzekering en bescherming; wijst erop dat 
de onderlinge waarborgmaatschappijen 
bijzonder actief zijn op het gebied van de 
vergrijzing van de bevolking en de sociale 
behoeften, dat de burgers van de Unie 
bijkomende kansen zouden krijgen indien 
de onderlinge waarborgmaatschappijen een 
rol krijgen op het gebied van pensioenen 
en dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen een centrale rol 
spelen in het behoud van het Europese 
sociale model;

Or. fr

Amendement 45
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. onderstreept dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen solide en 
duurzame elementen zijn, die beter 
weerstand hebben geboden aan de 
financiële crisis in alle economieën met 
name op het gebied van sociale 
verzekering en bescherming; wijst erop dat 
de onderlinge waarborgmaatschappijen 
bijzonder actief zijn op het gebied van de 
vergrijzing van de bevolking en de sociale 
behoeften, en dat de burgers van de Unie 
bijkomende kansen zouden krijgen indien 
de onderlinge waarborgmaatschappijen een 
rol krijgen op het gebied van pensioenen;

16. onderstreept dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen solide en 
duurzame organisaties zijn, die beter 
weerstand hebben geboden aan de 
financiële crisis in alle economieën met 
name op het gebied van sociale 
verzekering en bescherming; wijst erop dat 
de onderlinge waarborgmaatschappijen 
bijzonder actief zijn op het gebied van de 
vergrijzing van de bevolking en de sociale 
behoeften, en dat de burgers van de Unie 
bijkomende kansen zouden krijgen indien 
de onderlinge waarborgmaatschappijen een 
rol krijgen op het gebied van pensioenen;

Or. en

Amendement 46
Birgit Sippel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. onderstreept dat onderlinge 
waarborgmaatschappijen geen aandelen 
hebben maar gezamenlijke eigendom zijn 
en dat de overschotten opnieuw 
geïnvesteerd worden in plaats van 
verdeeld te worden onder de leden; 
onderstreept dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen mede daardoor 
beter weerstand hebben kunnen bieden 
aan de crisis dan andere organisaties in 
de privésector;

Or. en

Amendement 47
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 quater. merkt op dat een Europees 
statuut een vrijwillig instrument zou zijn 
als aanvulling op de bestaande nationale 
wettelijke bepalingen inzake onderlinge 
waarborgmaatschappijen en dus geen 
gevolgen zou hebben voor de reeds 
bestaande statuten, maar veeleer een 
'28ste' regeling zou zijn om het voor 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
gemakkelijker te maken 
grensoverschrijdende activiteiten te 
ontplooien;

Or. en

Amendement 48
Marian Harkin.

Ontwerpadvies
Paragraaf 17
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Ontwerpadvies Amendement

17. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de specifieke kenmerken van 
de onderlinge waarborgmaatschappijen om 
gelijke mededingingsvoorwaarden te 
garanderen, ten einde verdere discriminatie 
te voorkomen en een eerlijke en 
concurrerende markt te waarborgen

17. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de specifieke kenmerken van 
de onderlinge waarborgmaatschappijen om 
gelijke mededingingsvoorwaarden te 
garanderen, ten einde verdere discriminatie 
te voorkomen en ervoor te zorgen dat 
nieuwe wetgeving zowel proportioneel als 
erop gericht is een eerlijke en 
concurrerende markt te waarborgen.

Or. en

Amendement 49
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de specifieke kenmerken van 
de onderlinge waarborgmaatschappijen om 
gelijke mededingingsvoorwaarden te 
garanderen, ten einde verdere discriminatie 
te voorkomen en een eerlijke en
concurrerende markt te waarborgen.

17. verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de specifieke kenmerken van 
de onderlinge waarborgmaatschappijen om 
gelijke mededingingsvoorwaarden te 
garanderen, ten einde verdere discriminatie 
te voorkomen en een eerlijke,
concurrerende en duurzame markt te 
waarborgen

Or. en

Amendement 50
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Bijlage – Paragraaf 17 bis (nieuw) – Aanbeveling 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. is van mening dat de diversiteit van 
ondernemingen duidelijk verankerd moet 
worden in het Verdrag betreffende de 
Werking van de EU en stelt voor om 
onderlinge waarborgmaatschappijen op te 
nemen in artikel 54 van het Verdrag 
betreffende de Werking van de EU;
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Or. en

Amendement 51
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Bijlage – Paragraaf 17 ter (nieuw) – Aanbeveling 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 ter. is van mening dat een wettelijk 
voorstel voor een verordening betreffende 
een Europese onderlinge maatschappij 
wettelijk bepalingen moeten omvatten ten
einde:
- Europese onderlinge 
waarborgmaatschappijen op basis van 
natuurlijke of rechtspersonen mogelijk te 
maken;
- onderlinge waarborgmaatschappijen de 
mogelijkheid te bieden om actief te zijn op 
de Europese interne markt, wat de 
beginselen van de interne markt zelf 
versterkt;
- onderlinge waarborgmaatschappijen de 
mogelijkheid te bieden de voordelen te 
benutten van een Europese groep van 
onderlinge waarborgmaatschappijen, in 
het bijzonder in het kader van Solvabiliteit 
II voor onderlinge 
waarborgmaatschappijen die 
verzekeringen aanbieden;

Or. en

Amendement 52
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Bijlage – Paragraaf 17 quater (nieuw) – Aanbeveling 3 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 quater. is van mening dat een 
combinatie van strategieën en 
maatregelen is vereist om een gelijk 
speelveld te creëren voor de onderlinge 
waarborgmaatschappijen zodat ze gelijke 
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kansen krijgen om een Europese dimensie 
toe te voegen aan hun organisatie en 
activiteiten en om onderlinge 
waarborgmaatschappijen passende 
rechtsinstrumenten te bieden om hun 
grensoverschrijdende en transnationale 
activiteiten te bevorderen; in dat verband 
zouden de onderlinge 
waarborgmaatschappijen in de hele EU 
actief moeten kunnen zijn op basis van 
hun specifieke bestuursregels;

Or. en

Amendement 53
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Bijlage – Paragraaf 17 quinquies (nieuw) – Aanbeveling 4 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 quinquies. verzoekt de Commissie om 
er rekening mee te houden dat als ze een 
dergelijke optionele verordening mogelijk 
maakt in de wetgeving van de lidstaten, 
deze de kenmerken en beginselen met 
betrekking tot het bestuur van onderlinge 
waarborgmaatschappijen moet omvatten; 
verzoekt de Commissie om de 
voorwaarden vast te stellen voor de 
toetreding van nieuwe leden en de 
stopzetting van het lidmaatschap evenals 
de rechten en plichten van leden, de 
opleiding van natuurlijke of 
rechtspersonen die een groep van 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
zouden kunnen oprichten, de afwikkeling 
en vereffening van de Europese 
onderlinge waarborgmaatschappij en de 
verdeling van de activa;

Or. en

Amendement 54
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Bijlage – Paragraaf 17 sexies (nieuw) – Aanbeveling 5 (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

17 sexies. verzoekt de Commissie om in 
het voorstel voor een verordening de 
voornaamste kenmerken van de 
onderlinge waarborgmaatschappijen van 
natuurlijke personen op te nemen; hun 
werking is in wezen gebaseerd op het 
beginsel van zelfbestuur in die zin dat de 
leden of hun vertegenwoordigers 
rechtstreeks betrokken zijn bij de 
vaststelling van het beleid van de 
onderlinge waarborgmaatschappij of het 
recht hebben dat beleid te beïnvloeden; 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
streven er niet naar winst te maken om die 
vervolgens uit te keren aan externe 
aandeelhouders en zijn gebaseerd op
individueel en open lidmaatschap; ze 
discrimineren niet op basis van 
risicoselectie, worden democratisch 
gestuurd door hun leden en gefinancierd 
op basis van solidariteit teneinde de 
sociale omstandigheden van lokale 
gemeenschappen en de bredere 
maatschappij te verbeteren in de geest van 
gemeenschappelijkheid;

Or. en

Amendement 55
Marian Harkin.

Ontwerpadvies
Bijlage – Paragraaf 17 bis (nieuw) – Aanbeveling 6 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie om in het 
voorstel voor een verordening de 
voornaamste kenmerken van de 
onderlinge waarborgmaatschappijen van 
natuurlijke personen op te nemen; hun 
werking is in wezen gebaseerd op het 
beginsel van zelfbestuur in die zin dat de 
leden of hun vertegenwoordigers 
rechtstreeks betrokken zijn bij de 
vaststelling van het beleid van de 
onderlinge waarborgmaatschappij of het 
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recht hebben dat beleid te beïnvloeden; 
onderlinge waarborgmaatschappijen 
streven er niet naar winst te maken om die 
vervolgens uit te keren aan externe 
aandeelhouders en zijn gebaseerd op 
individueel en open lidmaatschap; ze 
discrimineren niet op basis van 
risicoselectie, worden democratisch 
gestuurd door hun leden en gefinancierd 
op basis van solidariteit teneinde de 
sociale omstandigheden van lokale 
gemeenschappen en de bredere 
maatschappij te verbeteren in de geest van 
gemeenschappelijkheid;

Or. en

Amendement 56
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Bijlage – Paragraaf 17 bis (nieuw) – Aanbeveling 7 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. onderstreept dat een Europees 
statuut voor onderlinge 
waarborgmaatschappijen moet worden 
aangevuld met een richtlijn betreffende de 
betrokkenheid van werknemers; de 
bestaande rechten van de werknemers op 
informatie, overleg en participatie mogen 
niet worden afgezwakt en vóór de 
oprichting van een nieuwe Europese 
onderlinge waarborgmaatschappij moet er 
onderhandeld worden over passende 
bepalingen met betrekking tot de 
betrokkenheid van de werknemers; we 
moeten minimumnormen waarborgen; 
werknemers moeten geïnformeerd en 
geraadpleegd worden over alle 
onderwerpen die hun belangen 
aanzienlijk zouden kunnen schaden, zoals 
de arbeidsomstandigheden, structurele 
veranderingen in de maatschappij, 
grensoverschrijdende kwesties, 
beroepsopleiding en de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers; we moeten 
voorkomen dat maatschappijen zich aan 
de verplichting tot medezeggenschap 
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onttrekken door bijvoorbeeld hun 
hoofdkwartier te verhuizen naar een 
andere lidstaat;

Or. en

Amendement 57
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Bijlage – Paragraaf 17 bis (nieuw) – Aanbeveling 8 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. onderstreept het belang van het 
beginsel van solidariteit in de onderlinge 
waarborgmaatschappijen waar klanten 
ook leden zijn en dus dezelfde belangen 
hebben; herinnert aan het beginsel van 
gemeenschappelijk en ondeelbaar 
kapitaal; onderstreept het belang van het 
beginsel van een belangeloze verdeling in 
geval van vereffening, d.w.z. dat de activa 
verdeeld worden onder andere onderlinge 
waarborgmaatschappijen of worden 
toegewezen aan een instantie die tot doel 
heeft onderlinge waarborgmaatschappijen 
te steunen en te promoten;

Or. en

Amendement 58
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Bijlage – Paragraaf 17 bis (nieuw) – Aanbeveling 9 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. onderstreept dat een Europees 
statuut voor onderlinge 
waarborgmaatschappijen geen gevolgen 
mag hebben voor de door de onderlinge 
waarborgmaatschappijen beheerde 
nationale wettelijke 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en


