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Poprawka 1
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że wartości przyświecające 
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych 
odpowiadają podstawowym zasadom 
europejskiego modelu społecznego;

1. przypomina, że wartości przyświecające 
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych 
odpowiadają podstawowym zasadom 
europejskiego modelu społecznego; 
podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, opierające się na takich 
wartościach jak solidarność, stanowią 
ważne podmioty społecznej gospodarki 
rynkowej w Unii Europejskiej, które 
należy w większym stopniu uznać, w 
szczególności poprzez nadanie im statutu 
europejskiego;

Or. fr

Poprawka 2
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że wartości przyświecające 
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych 
odpowiadają podstawowym zasadom 
europejskiego modelu społecznego;

1. przypomina, że wartości przyświecające 
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych 
odpowiadają podstawowym zasadom 
europejskiego modelu społecznego; 
przypomina, że w porównaniu z innymi 
formami przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych działają w oparciu o zasady 
dobrowolnego i otwartego członkostwa, 
równych praw głosu (każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos), niezależności i 
autonomii bez kapitału podstawowego;

Or. en
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Poprawka 3
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych są 
dobrowolnymi grupami osób (fizycznych 
lub prawnych), których celem jest 
zaspokojenie potrzeb ich członków, a nie 
osiąganie zwrotu z inwestycji, że działają 
one zgodnie z zasadami solidarności 
między członkami i są zarządzane zgodnie 
z zasadami demokratycznymi;

Or. en

Poprawka 4
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że w Europie istnieją dwa 
główne rodzaje towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych, którymi są towarzystwa 
„świadczeń wzajemnych” (lub „opieki 
zdrowotnej”) oraz „towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych”. Towarzystwa 
„świadczeń wzajemnych” zapewniają 
ubezpieczenie społeczne dodatkowe, 
uzupełniające lub zintegrowane z 
ustawowymi systemami ochrony socjalnej. 
„Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych” 
mogą ubezpieczać wszystkie rodzaje 
ryzyka dla mienia i życia. W niektórych 
państwach członkowskich towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych mogą nawet 
świadczyć usługi w innych dziedzinach, 
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takich jak mieszkalnictwo lub kredyty;

Or. en

Poprawka 5
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych odgrywają 
istotną rolę w gospodarce Unii, 
zapewniając opiekę zdrowotną i 
świadczenia społeczne ponad 160 
milionom obywateli UE; że wartość ich 
składek ubezpieczeniowych wynosi ponad 
180 miliardów euro oraz że znajduje tam 
zatrudnienie ponad 350 000 osób w Unii;

2. przypomina, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych odgrywają 
istotną rolę w gospodarce niektórych 
państw członkowskich, zapewniając 
opiekę zdrowotną i świadczenia społeczne 
ponad 160 milionom obywateli UE; że 
wartość ich składek ubezpieczeniowych 
wynosi ponad 180 miliardów euro oraz że 
znajduje tam zatrudnienie ponad 350 000 
osób w Unii; wskazuje, że w innych 
państwach członkowskich tego rodzaju 
usługi świadczone są przez spółdzielnie;

Or. en

Poprawka 6
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych odgrywają 
istotną rolę w gospodarce Unii, 
zapewniając opiekę zdrowotną i 
świadczenia społeczne ponad 160 
milionom obywateli UE; że wartość ich 
składek ubezpieczeniowych wynosi ponad 
180 miliardów euro oraz że znajduje tam 
zatrudnienie ponad 350 000 osób w Unii;

2. przypomina, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych odgrywają 
istotną rolę w gospodarce Unii, 
zapewniając opiekę zdrowotną i 
świadczenia społeczne ponad 160 
milionom obywateli UE; że wartość ich 
składek ubezpieczeniowych wynosi ponad 
180 miliardów euro oraz że znajduje tam 
zatrudnienie ponad 350 000 osób w Unii; 
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podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych ułatwiają dostęp do opieki i 
włączenie społeczne oraz w pełni 
uczestniczą w świadczeniu usług w 
interesie ogólnym w Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 7
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że ponieważ towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych stanowią 25% 
rynku ubezpieczeniowego i 70% 
całkowitej liczby firm w sektorze, nie 
można lekceważyć ich znaczenia na 
jednolitym rynku;

4. podkreśla, że ponieważ towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych stanowią 25% 
rynku ubezpieczeniowego i 70% 
całkowitej liczby firm w sektorze, nie 
można dłużej lekceważyć ich znaczenia na 
jednolitym rynku1; należy nadać im statut 
europejski, aby były one traktowane na 
równi z innymi formami przedsiębiorstw w 
Unii; przypomina o tym, że różnorodność 
form przedsiębiorczości stanowi 
bogactwo, które należy w pełni uznawać i 
wspierać;

____________
1 COM(2011)0206.

Or. fr

Poprawka 8
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że świadczenia 
emerytalne i renty rodzinne stanowią 

5. wskazuje, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych działają zwłaszcza w obszarze 
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największą część wydatków na ochronę 
socjalną oraz że starzenie się 
społeczeństwa może spowodować 
obciążenie wydatków publicznych na 
ochronę socjalną;

zdrowia, opieki długoterminowej, 
świadczeń emerytalnych i społecznych, w 
tym w dziedzinie starzenia się 
społeczeństwa, oraz że zaangażowanie 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jako 
istotnych zainteresowanych stron jest 
ważne dla długotrwałej przyszłości 
ochrony socjalnej, z uwagi na to, że
starzenie się społeczeństwa powoduje 
obciążenie wydatków publicznych na 
ochronę socjalną;

Or. en

Poprawka 9
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że świadczenia 
emerytalne i renty rodzinne stanowią 
największą część wydatków na ochronę 
socjalną oraz że starzenie się 
społeczeństwa może spowodować 
obciążenie wydatków publicznych na 
ochronę socjalną;

5. zwraca uwagę, że świadczenia 
emerytalne i renty rodzinne stanowią 
największą część wydatków państw 
członkowskich na ochronę socjalną oraz że 
starzenie się społeczeństwa stwarza 
obecnie poważne wyzwania dla 
społeczeństw europejskich, wystawiając 
na próbę równowagę budżetową 
poszczególnych państw i grożąc 
obciążeniem wydatków publicznych na 
ochronę socjalną;

Or. fr

Poprawka 10
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że świadczenia 
emerytalne i renty rodzinne stanowią 
największą część wydatków na ochronę 
socjalną oraz że starzenie się 
społeczeństwa może spowodować 
obciążenie wydatków publicznych na 
ochronę socjalną;

5. zwraca uwagę, że świadczenia 
emerytalne i renty rodzinne stanowią 
największą część wydatków na ochronę 
socjalną oraz że starzenie się 
społeczeństwa może spowodować 
obciążenie wydatków publicznych na 
ochronę socjalną; podkreśla, że 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
mogą odgrywać istotną rolę, ponieważ 
proponują społecznie odpowiedzialne 
systemy emerytalne w sektorze 
prywatnym, chociaż nie mogą zastąpić 
silnego pierwszego filaru systemu 
emerytalnego; 

Or. en

Poprawka 11
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wskazuje, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych oferują dodatkowe i 
przystępne cenowo możliwości dla 
obywateli UE;

Or. en

Poprawka 12
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wskazuje, że niektóre towarzystwa 
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ubezpieczeń wzajemnych działają w 
znacznej mierze w oparciu o 
dobrowolność oraz że konieczne jest 
zachowanie i wspieranie tego etosu 
dobrowolności;

Or. en

Poprawka 13
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zwiększenie wydatków na 
opiekę zdrowotną i świadczenia 
emerytalne może mieć znaczące 
konsekwencje dla stabilności i 
wypłacalności obecnych systemów 
ochrony socjalnej, co mogłoby skłonić 
państwa członkowskie do zmniejszenia 
wkładu w obowiązkową ochronę socjalną 
oraz przesunięcia niektórych obciążeń z 
ochrony socjalnej do sektora prywatnego;

6. podkreśla, że zwiększenie wydatków na 
opiekę zdrowotną i świadczenia 
emerytalne może mieć znaczące 
konsekwencje dla stabilności i 
wypłacalności obecnych systemów 
ochrony socjalnej; podkreśla, że 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
promują najważniejsze wartości państwa 
opiekuńczego, takie jak solidarność, 
niedyskryminacja, równy dostęp i wysoka 
jakość świadczeń społecznych w sektorze 
prywatnym; podkreśla jednak, że 
prywatna ochrona socjalna może mieć 
wyłącznie charakter uzupełniający i nie 
może zastępować ustawowego 
zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 14
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że zwiększenie wydatków na 6. podkreśla, że zwiększenie wydatków na 
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opiekę zdrowotną i świadczenia 
emerytalne może mieć znaczące 
konsekwencje dla stabilności i 
wypłacalności obecnych systemów 
ochrony socjalnej, co mogłoby skłonić 
państwa członkowskie do zmniejszenia 
wkładu w obowiązkową ochronę socjalną 
oraz przesunięcia niektórych obciążeń z 
ochrony socjalnej do sektora prywatnego;

opiekę zdrowotną i świadczenia 
emerytalne może mieć znaczące 
konsekwencje dla stabilności i 
wypłacalności obecnych systemów 
ochrony socjalnej, co mogłoby skłonić 
państwa członkowskie do zmniejszenia 
wkładu w obowiązkową ochronę socjalną 
oraz przesunięcia niektórych obciążeń z 
ochrony socjalnej do sektora prywatnego;

jest zdania, że zwiększanie wkładu 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w 
europejską społeczną gospodarkę 
rynkową nie powinno odbywać się ze 
szkodą dla działań państw członkowskich 
w zakresie ochrony socjalnej; przypomina 
o tym, że należy szanować różnorodność 
systemów ochrony socjalnej, które mogą 
być w pełni państwowe, opierać się na 
działalności towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych lub wykorzystywać częściowo 
oba te rozwiązania; ocenia, że nadanie 
statutu europejskiego towarzystwom 
ubezpieczeń wzajemnych jest sprawą 
zasadniczą, ale nie powinno służyć 
zatuszowaniu braków państw 
członkowskich w zakresie ochrony 
socjalnej;

Or. fr

Poprawka 15
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. życzyłby sobie, aby ułatwiono 
wszystkim pracownikom – a zwłaszcza 
pracownikom małych przedsiębiorstw –
przystąpienie do towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych oraz aby zachęcano ich do 
przystąpienia do tych towarzystw;
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Or. fr

Poprawka 16
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. w tym kontekście życzyłby sobie, aby 
zachęcano pracowników do przystąpienia 
do systemu ubezpieczeń wzajemnych 
poprzez stosowanie zwolnień z obciążeń 
socjalnych lub podatkowych;

Or. fr

Poprawka 17
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych nie mają 
instrumentów prawnych sprzyjających ich 
rozwojowi oraz działalności 
transnarodowej na rynku wewnętrznym;

skreślony

Or. fr

Poprawka 18
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych nie mają 
instrumentów prawnych sprzyjających ich 
rozwojowi oraz działalności 
transnarodowej na rynku wewnętrznym;

7. przypomina, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych nie mają 
instrumentów prawnych sprzyjających ich 
rozwojowi oraz działalności 
transnarodowej na rynku wewnętrznym, a 
z uwagi na dostępność europejskich 
statutów innych form przedsiębiorstw 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
mają nadal nierówne szanse;

Or. en

Poprawka 19
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych nie mają 
instrumentów prawnych sprzyjających ich 
rozwojowi oraz działalności 
transnarodowej na rynku wewnętrznym;

7. przypomina, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych nie mają 
instrumentów prawnych sprzyjających ich 
rozwojowi oraz działalności 
transnarodowej na rynku wewnętrznym; 
podkreśla, że przy braku statutu 
europejskiego towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych są często zobowiązane do 
korzystania z nieodpowiednich 
instrumentów prawnych w przypadku 
działalności transgranicznej, co skutkuje 
przekształcaniem ich w spółki;

Or. en

Poprawka 20
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. jest zdania, że prawo w zakresie 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jest
różne w obrębie Unii oraz że statut 
europejski mógłby posłużyć jako punkt 
wyjścia do pewnego zbliżenia 
ustawodawstw krajowych;

8. stwierdza, że ustawodawstwa krajowe w 
zakresie towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych różnią się znacznie w obrębie 
Unii Europejskiej oraz że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych nie mają 
instrumentów prawnych sprzyjających ich 
rozwojowi na rynku wewnętrznym;

Or. fr

Poprawka 21
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. jest zdania, że prawo w zakresie 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jest 
różne w obrębie Unii oraz że statut 
europejski mógłby posłużyć jako punkt 
wyjścia do pewnego zbliżenia 
ustawodawstw krajowych;

8. jest zdania, że prawo w zakresie 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych różni 
się znacznie w obrębie Unii oraz że statut 
europejski mógłby umożliwić tworzenie 
transnarodowych towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych, co wzmocniłoby ochronę 
socjalną w UE;

Or. en

Poprawka 22
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. jest zdania, że statut europejski 
mógłby umożliwić pojawienie się 
podmiotów transnarodowych w dziedzinie 
ubezpieczeń wzajemnych, co wzmocniłoby 
europejską politykę ochrony socjalnej;
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Or. fr

Poprawka 23
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych nie istnieją we wszystkich 
państwach członkowskich; podkreśla, że 
powoduje to zakłócenia w 
funkcjonowaniu rynku; wskazuje, że 
statut europejski mógłby zaradzić tej 
sytuacji i inspirować do tworzenia 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w 
innych państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 24
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję Europejską do 
ponownego wprowadzenia wniosku 
dotyczącego statutu europejskich 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;

Or. en

Poprawka 25
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

10a. w związku z tym życzyłby sobie, aby 
przedmiotowy statut europejski był 
ambitny i nowatorski, gdy chodzi o 
ochronę pracowników i ich rodzin 
przemieszczających się w obrębie państw 
Unii;

Or. fr

Poprawka 26
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje zleconą 
przez Komisję Europejską ekspertyzę 
dotyczącą obecnej sytuacji i perspektyw 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w 
UE, w której przeanalizowano trudności 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
związane z brakiem w niektórych 
państwach członkowskich ram prawnych 
umożliwiających tworzenie nowych 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych ze 
względu na wymogi kapitałowe i brak 
rozwiązań pozwalających na tworzenie 
ugrupowań; wzywa Komisję do 
zaproponowania odpowiednich rozwiązań 
tych problemów, w tym statutu, w celu 
lepszego uwzględnienia wkładu 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w 
gospodarkę społeczną;

Or. en

Poprawka 27
Minodora Cliveti
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Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przypomina o tym, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych odgrywają 
znaczącą rolę w gospodarkach państw 
członkowskich, wnosząc wkład w 
osiągnięcie celów strategicznych Unii w 
postaci zapewnienia wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu przy jednoczesnym dostępie 
do podstawowych zasobów, praw i usług 
społecznych dla wszystkich oraz dobrej 
jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich, 
opartym na solidarności i braku 
wykluczenia społecznego;

11. przypomina o tym, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych odgrywają lub 
powinny odgrywać znaczącą rolę w 
gospodarkach państw członkowskich, 
wnosząc wkład w osiągnięcie celów 
strategicznych Unii w postaci zapewnienia 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu przy 
jednoczesnym dostępie do podstawowych 
zasobów, praw i usług społecznych dla 
wszystkich oraz dobrej jakości opieki 
zdrowotnej dla wszystkich, opartym na 
solidarności, przystępności cenowej i braku 
wykluczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 28
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przypomina o tym, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych odgrywają 
znaczącą rolę w gospodarkach państw 
członkowskich, wnosząc wkład w 
osiągnięcie celów strategicznych Unii w 
postaci zapewnienia wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu przy jednoczesnym dostępie 
do podstawowych zasobów, praw i usług 
społecznych dla wszystkich oraz dobrej 
jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich, 
opartym na solidarności i braku 
wykluczenia społecznego;

11. przypomina o tym, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych odgrywają 
znaczącą rolę w gospodarkach państw 
członkowskich, wnosząc wkład w 
osiągnięcie celów strategicznych Unii w 
postaci zapewnienia wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu przy jednoczesnym dostępie 
do podstawowych zasobów, praw i usług 
społecznych dla wszystkich oraz dobrej 
jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich, 
opartym na solidarności, niedyskryminacji
i braku wykluczenia społecznego;

Or. en
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Poprawka 29
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. przypomina, że rozporządzenie w 
sprawie statutu spółdzielni europejskiej 
(SCE)1 zostało przyjęte w 2003 r. oraz że 
dnia 8 lutego 2012 r. Komisja Europejska 
przedstawiła wniosek dotyczący statutu 
fundacji europejskiej;
____________
1 Rozporządzenie Rady nr 1435/2003 z 
dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu 
spółdzielni europejskiej (SCE).

Or. en

Poprawka 30
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych mają do 
odegrania istotną rolę w zakresie stabilnej 
ochrony zdrowia dzięki aktywnej polityce 
prewencyjnej;

Or. en

Poprawka 31
Minodora Cliveti
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Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że gospodarka społeczna 
odgrywa pierwszoplanową rolę w 
gospodarce europejskiej, łącząc 
opłacalność i solidarność, umożliwiając 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, 
wzmacniając spójność społeczną, 
gospodarczą i regionalną, wytwarzając 
kapitał społeczny, wspierając aktywne 
obywatelstwo, solidarność i tworzenie 
wizji gospodarki innego typu opartej na 
wartościach demokratycznych, oprócz 
wspierania trwałego rozwoju oraz 
innowacji społecznych, środowiskowych i 
technologicznych;

12. podkreśla, że gospodarka społeczna, a 
zwłaszcza towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, odgrywa pierwszoplanową 
rolę w gospodarce europejskiej, łącząc 
opłacalność i solidarność, umożliwiając 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, 
wzmacniając spójność społeczną, 
gospodarczą i regionalną, wytwarzając 
kapitał społeczny, wspierając aktywne 
obywatelstwo, solidarność – opartą na 
społecznym dobrobycie – i tworzenie wizji 
gospodarki innego typu opartej na 
wartościach demokratycznych, oprócz 
wspierania trwałego rozwoju oraz 
innowacji społecznych, środowiskowych i 
technologicznych;

Or. en

Poprawka 32
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że gospodarka społeczna 
odgrywa pierwszoplanową rolę w 
gospodarce europejskiej, łącząc 
opłacalność i solidarność, umożliwiając 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, 
wzmacniając spójność społeczną, 
gospodarczą i regionalną, wytwarzając 
kapitał społeczny, wspierając aktywne 
obywatelstwo, solidarność i tworzenie 
wizji gospodarki innego typu opartej na 
wartościach demokratycznych, oprócz 
wspierania trwałego rozwoju oraz 
innowacji społecznych, środowiskowych i 
technologicznych;

12. podkreśla, że gospodarka społeczna, a 
zwłaszcza towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, odgrywa pierwszoplanową 
rolę w gospodarce europejskiej, łącząc 
opłacalność i solidarność, umożliwiając 
tworzenie wysokiej jakości lokalnych
miejsc pracy, wzmacniając spójność 
społeczną, gospodarczą i regionalną, 
wytwarzając kapitał społeczny, wspierając 
aktywne obywatelstwo, solidarność i 
tworzenie wizji gospodarki innego typu 
opartej na wartościach demokratycznych, 
oprócz wspierania trwałego rozwoju oraz 
innowacji społecznych, środowiskowych i 
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technologicznych;

Or. fr

Poprawka 33
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. wskazuje, że korzyści wynikające z 
zasad demokratycznych, na których 
opierają się towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, takich jak zasada, zgodnie z 
którą jednemu członkowi przysługuje 
jeden głos, przyczyniają się do 
odpowiedzialnego i zrównoważonego 
zarządzania;

Or. en

Poprawka 34
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. przypomina o tym, że wzywa się 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych do 
odgrywania pewnej roli wobec tych 
wyzwań wraz z sektorem prywatnym, i że 
w tym celu powinny one mieć możliwość 
prowadzenia działalności w Unii w 
warunkach konkurencji na równi z innymi 
formami działalności;

13. przypomina o tym, że wzywa się 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych do 
odgrywania pewnej roli wobec tych 
wyzwań wraz z sektorem prywatnym, i że 
w tym celu powinny one mieć możliwość 
prowadzenia działalności w Unii w 
warunkach konkurencji na równi z innymi 
formami działalności; podkreśla, że 
przyjęte statuty europejskie, takie jak 
statut spółdzielni europejskiej (SCE) lub 
statut spółki europejskiej (SE), są 
nieodpowiednie dla towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych ze względu na 
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różnice występujące w ich modelach 
biznesowych;

Or. en

Poprawka 35
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. wskazuje, że przy opracowywaniu 
prawodawstwa w zakresie wymogów 
dotyczących funduszy UE powinna 
uwzględnić szczególny charakter kapitału 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
podkreśla, że statut europejski 
umożliwiłby zachowanie tej specyfiki, a 
jednocześnie pozwoliłby na dotarcie do 
większej liczby osób w ramach 
działalności transgranicznej;

Or. en

Poprawka 36
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wyraża ubolewanie z powodu istnienia 
luki w prawodawstwie Unii, ponieważ 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie 
są wyszczególnione w traktatach oraz że 
poszanowanie ich modelu 
przedsiębiorczości nie jest objęte żadnym 
prawodawstwem wtórnym, które odnosi się 
jedynie do przedsiębiorstw publicznych i 
prywatnych, co narusza status towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych, wpływa 

14. wyraża ubolewanie z powodu istnienia 
luki w prawodawstwie Unii, ponieważ 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie 
są wyszczególnione w Traktatach oraz że 
poszanowanie ich modelu 
przedsiębiorczości nie jest objęte żadnym 
prawodawstwem wtórnym, które odnosi się 
jedynie do przedsiębiorstw publicznych i 
prywatnych, co narusza status towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych, wpływa 
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szkodliwie na ich rozwój i na możliwość 
utworzenia grupy transgranicznej;

szkodliwie na ich rozwój i na możliwość 
utworzenia grupy transgranicznej, w 
związku z czym uważa, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych powinny być 
uwzględnione w art. 54 TFUE w celu 
zapewnienia pełnego ujęcia różnorodności 
przedsiębiorstw w Traktatach;

Or. en

Poprawka 37
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wyraża ubolewanie z powodu istnienia 
luki w prawodawstwie Unii, ponieważ 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie 
są wyszczególnione w traktatach oraz że 
poszanowanie ich modelu 
przedsiębiorczości nie jest objęte żadnym 
prawodawstwem wtórnym, które odnosi się 
jedynie do przedsiębiorstw publicznych i 
prywatnych, co narusza status towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych, wpływa
szkodliwie na ich rozwój i na możliwość 
utworzenia grupy transgranicznej;

14. wyraża ubolewanie z powodu istnienia 
luki w prawodawstwie Unii, ponieważ 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie 
są wyszczególnione w Traktatach oraz że 
poszanowanie ich modelu 
przedsiębiorczości nie jest objęte żadnym 
prawodawstwem wtórnym, które odnosi się 
jedynie do przedsiębiorstw publicznych i 
prywatnych, co narusza status towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych, wpływa 
szkodliwie na ich rozwój i na możliwość 
utworzenia grup transgranicznych;

Or. en

Poprawka 38
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. uznaje, że szereg towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych faktycznie działa 
w prawnej formie spółdzielni i stanowi 
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część Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego, ponieważ angażuje się w 
działania Międzynarodowej Federacji 
Spółdzielczości i Wzajemnych 
Ubezpieczeń;

Or. en

Poprawka 39
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. przypomina, że nadanie statutu 
europejskiego towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych ma zasadnicze znaczenie dla 
ich skuteczniejszego włączenia do 
jednolitego rynku i sprzyja tym sposobem 
osiągnięciu celów strategii 2020 
skupiających się na wzroście 
gospodarczym i zatrudnieniu;

15. przypomina, że nadanie statutu 
europejskiego towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych ma zasadnicze znaczenie dla 
ich skuteczniejszego włączenia do 
jednolitego rynku i sprzyja tym sposobem 
osiągnięciu celów strategii 2020 
skupiających się na wzroście 
gospodarczym i zatrudnieniu; podkreśla, że 
statut europejski ułatwiłby również 
mobilność obywateli europejskich, 
ponieważ umożliwiłby towarzystwom 
ubezpieczeń wzajemnych świadczenie 
usług w kilku państwach członkowskich i 
tym samym zapewniłby większą ciągłość i 
spójność na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 40
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. przypomina, że nadanie statutu 
europejskiego towarzystwom ubezpieczeń 

15. przypomina, że nadanie statutu 
europejskiego towarzystwom ubezpieczeń 
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wzajemnych ma zasadnicze znaczenie dla 
ich skuteczniejszego włączenia do 
jednolitego rynku i sprzyja tym sposobem 
osiągnięciu celów strategii 2020 
skupiających się na wzroście 
gospodarczym i zatrudnieniu;

wzajemnych ma zasadnicze znaczenie dla 
ich skuteczniejszego włączenia do 
jednolitego rynku, uznania w większym 
stopniu ich specyfiki i dla zapewnienia 
tego, by towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych mogły lepiej przyczynić się do 
osiągnięcia celów strategii 2020 
skupiających się na wzroście 
gospodarczym i zatrudnieniu;

Or. fr

Poprawka 41
Richard Howitt

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. wskazuje, że europejski statut 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
zapewniłby sposób promowania modelu 
wzajemności w rozszerzonej Europie, 
zwłaszcza w nowych państwach 
członkowskich, w których nie jest on 
uwzględniony przez niektóre systemy 
prawne. Rozporządzenie europejskie, 
które w sposób naturalny miałoby 
zastosowanie w całej Unii Europejskiej, 
przyniosłoby podwójną korzyść –
zapewniłoby tym krajom europejski statut 
referencyjny oraz przyczyniłoby się do 
podwyższenia statusu tego rodzaju 
przedsiębiorstw i poprawy ich wizerunku 
w oczach opinii publicznej;

Or. en

Poprawka 42
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

15a. podkreśla, że statut mógłby zapewnić 
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych 
możliwości osiągnięcia korzyści skali w 
celu utrzymania konkurencyjności w 
przyszłości oraz zwiększyłby uznanie 
wartości towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych w kształtowaniu polityki w 
Europie;

Or. en

Poprawka 43
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych są elementami silnymi i 
trwałymi, które lepiej oparły się kryzysowi 
finansowemu we wszystkich obszarach 
gospodarki, w szczególności w dziedzinie 
ubezpieczeń i ochrony socjalnej; 
przypomina, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych działają w sposób szczególnie 
aktywny, jeśli chodzi o problem starzenia 
się społeczeństwa i potrzeby społeczne, 
oraz że zaangażowanie towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych w dziedzinę 
świadczeń emerytalnych stwarza 
dodatkowe możliwości dla obywateli Unii;

16. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych są elementami silnymi i 
trwałymi, które lepiej oparły się kryzysowi 
finansowemu we wszystkich obszarach 
gospodarki i przyczyniły się do utworzenia 
bardziej odpornego, zróżnicowanego 
rynku, w szczególności w dziedzinie 
ubezpieczeń i ochrony socjalnej; 
przypomina, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych działają w sposób szczególnie 
aktywny, jeśli chodzi o problem starzenia 
się społeczeństwa i potrzeby społeczne, 
oraz że zaangażowanie towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych w dziedzinę 
świadczeń emerytalnych stwarza 
dodatkowe możliwości dla obywateli Unii;

Or. en

Poprawka 44
Jean-Luc Bennahmias
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Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych są elementami silnymi i 
trwałymi, które lepiej oparły się kryzysowi 
finansowemu we wszystkich obszarach 
gospodarki, w szczególności w dziedzinie 
ubezpieczeń i ochrony socjalnej; 
przypomina, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych działają w sposób szczególnie 
aktywny, jeśli chodzi o problem starzenia 
się społeczeństwa i potrzeby społeczne, 
oraz że zaangażowanie towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych w dziedzinę 
świadczeń emerytalnych stwarza 
dodatkowe możliwości dla obywateli Unii;

16. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych są elementami silnymi i 
trwałymi, które skutecznie oparły się 
kryzysowi finansowemu we wszystkich 
obszarach gospodarki, w szczególności w 
dziedzinie ubezpieczeń i ochrony socjalnej; 
przypomina, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych działają w sposób szczególnie 
aktywny, jeśli chodzi o problem starzenia 
się społeczeństwa i potrzeby społeczne, że 
zaangażowanie towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych w dziedzinę świadczeń 
emerytalnych stwarza dodatkowe 
możliwości dla obywateli Unii oraz że 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
mają do odegrania główną rolę w 
zachowaniu europejskiego modelu 
społecznego;

Or. fr

Poprawka 45
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych są elementami silnymi i 
trwałymi, które lepiej oparły się kryzysowi 
finansowemu we wszystkich obszarach 
gospodarki, w szczególności w dziedzinie 
ubezpieczeń i ochrony socjalnej; 
przypomina, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych działają w sposób szczególnie 
aktywny, jeśli chodzi o problem starzenia 
się społeczeństwa i potrzeby społeczne, 
oraz że zaangażowanie towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych w dziedzinę 

16. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych są organizacjami silnymi i 
zrównoważonymi, które lepiej oparły się 
kryzysowi finansowemu we wszystkich 
obszarach gospodarki, w szczególności w 
dziedzinie ubezpieczeń i ochrony socjalnej; 
przypomina, że towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych działają w sposób szczególnie 
aktywny, jeśli chodzi o problem starzenia 
się społeczeństwa i potrzeby społeczne, 
oraz że zaangażowanie towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych w dziedzinę 
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świadczeń emerytalnych stwarza 
dodatkowe możliwości dla obywateli Unii;

świadczeń emerytalnych stwarza 
dodatkowe możliwości dla obywateli Unii;

Or. en

Poprawka 46
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

16a. podkreśla, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych nie posiadają 
akcji, lecz stanowią własność wspólną, 
oraz że nadwyżki są ponownie 
inwestowane, a nie rozdzielane między 
członków, podkreśla, że pomogło to 
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych 
odeprzeć kryzys lepiej niż innym 
podmiotom sektora prywatnego;

Or. en

Poprawka 47
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

16c. zwraca uwagę, że statut europejski 
byłby dobrowolnym narzędziem 
dodatkowym do obowiązujących 
krajowych przepisów prawnych mających 
zastosowanie do towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych, a zatem nie miałby wpływu 
na istniejące już statuty, lecz byłby 28. 
systemem ułatwiającym towarzystwom 
ubezpieczeń wzajemnych prowadzenie 
działalności transgranicznej;
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Or. en

Poprawka 48
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. zwraca się do Komisji o uwzględnienie 
szczególnych cech towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych w celu 
zapewnienia równych reguł konkurencji, 
aby uniknąć dalszej dyskryminacji i 
zapewnić istnienie uczciwego i 
konkurencyjnego rynku;

17. zwraca się do Komisji o uwzględnienie 
szczególnych cech towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych w celu 
zapewnienia równych reguł konkurencji, 
aby uniknąć dalszej dyskryminacji i 
zapewnić proporcjonalność nowego 
prawodawstwa oraz istnienie uczciwego i 
konkurencyjnego rynku;

Or. en

Poprawka 49
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. zwraca się do Komisji o uwzględnienie 
szczególnych cech towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych w celu 
zapewnienia równych reguł konkurencji, 
aby uniknąć dalszej dyskryminacji i 
zapewnić istnienie uczciwego i 
konkurencyjnego rynku;

17. zwraca się do Komisji o uwzględnienie 
szczególnych cech towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych w celu 
zapewnienia równych reguł konkurencji, 
aby uniknąć dalszej dyskryminacji i 
zapewnić istnienie uczciwego, 
konkurencyjnego i zrównoważonego 
rynku;

Or. en

Poprawka 50
Regina Bastos
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Projekt opinii
Załącznik – ustęp 17 a (nowy) – zalecenie 1 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

17a. uważa, że różnorodność 
przedsiębiorstw powinna być wyraźnie 
ujęta w Traktacie UE, i proponuje 
uwzględnienie towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych w art. 54 Traktatu UE;

Or. en

Poprawka 51
Regina Bastos

Projekt opinii
Załącznik – ustęp 17 b (nowy) – zalecenie 2 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

17b. uważa, że wniosek prawny dotyczący 
rozporządzenia w sprawie europejskiego 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
powinien obejmować przepisy prawne 
mające na celu:
– umożliwienie istnienia europejskich 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
złożonych z osób fizycznych lub 
prawnych;
– umożliwienie towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych swobodnego działania na 
europejskim jednolitym rynku, co 
wzmacniałoby zasady samego jednolitego 
rynku;
– umożliwienie towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych czerpanie korzyści 
wynikających z europejskiej grupy 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
zwłaszcza w kontekście dyrektywy 
Wypłacalność II w przypadku towarzystw 
wzajemnych zapewniających 
ubezpieczenia;
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Or. en

Poprawka 52
Regina Bastos

Projekt opinii
Załącznik – ustęp 17 c (nowy) – zalecenie 3 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

17c. uważa, że do utworzenia równych 
reguł konkurencji dla towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych niezbędne jest 
połączenie strategii i działań, które 
dawałoby im równe możliwości dodania 
europejskiego wymiaru do ich organizacji 
i działalności oraz korzystania z 
odpowiednich instrumentów prawnych 
ułatwiających ich działalność
transgraniczną i transnarodową; w tym 
zakresie towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych mogłyby działać w całej UE 
zgodnie ze swoim szczególnym 
zarządzaniem;

Or. en

Poprawka 53
Regina Bastos

Projekt opinii
Załącznik – ustęp 17 d (nowy) – zalecenie 4 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

17d. wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę 
udostępnienia w ustawodawstwie państw 
członkowskich takiego fakultatywnego 
rozporządzenia, które uwzględniałoby 
charakterystyczne cechy i zasady 
zarządzania towarzystwami ubezpieczeń 
wzajemnych; do odpowiedniego 
określenia warunków nabywania i utraty 
członkostwa oraz praw i obowiązków 
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członków, a także tworzenia ich przez 
osoby fizyczne lub prawne, które mogłyby 
tworzyć grupy towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych, zakończenia działalności i 
likwidacji europejskiego towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych i podziału 
aktywów;

Or. en

Poprawka 54
Regina Bastos

Projekt opinii
Załącznik – ustęp 17 e (nowy) – zalecenie 5 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

17e. wzywa Komisję UE do wprowadzenia 
do proponowanego rozporządzenia 
głównych cech charakterystycznych 
osobowych towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych, działających głównie 
zgodnie z zasadą samorządności, w 
których członkowie lub ich 
przedstawiciele bezpośrednio uczestniczą 
w określaniu polityki towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych lub mają prawo 
do wpływania na tę politykę; towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych nie mają na celu 
osiągnięcia zysku do podziału pomiędzy 
zewnętrznych akcjonariuszy i opierają się 
na przynależności indywidualnej i 
otwartym dostępie; są one 
niedyskryminacyjne, jeśli chodzi o wybór 
ryzyka, ukierunkowane demokratycznie 
przez swoich członków i finansowane na 
zasadzie solidarności w celu poprawy 
warunków społecznych społeczności 
lokalnych i ogólnie społeczeństwa w 
duchu wzajemności;

Or. en
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Poprawka 55
Marian Harkin

Projekt opinii
Załącznik – ustęp 17 a (nowy) – zalecenie 6 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

17a. wzywa Komisję UE do wprowadzenia 
do proponowanego rozporządzenia 
głównych cech charakterystycznych 
osobowych towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych, działających głównie 
zgodnie z zasadą samorządności, w
których członkowie lub ich 
przedstawiciele bezpośrednio uczestniczą 
w określaniu polityki towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych lub mają prawo 
do wpływania na tę politykę; towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych nie mają na celu 
osiągnięcia zysku do podziału pomiędzy 
zewnętrznych akcjonariuszy i opierają się 
na przynależności indywidualnej i 
otwartym dostępie; są one 
niedyskryminacyjne, jeśli chodzi o wybór 
ryzyka, ukierunkowane demokratycznie 
przez swoich członków i finansowane na 
zasadzie solidarności w celu poprawy 
warunków społecznych społeczności 
lokalnych i ogólnie społeczeństwa w 
duchu wzajemności.

Or. en

Poprawka 56
Birgit Sippel

Projekt opinii
Załącznik – ustęp 17 a (nowy) – zalecenie 7 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

17a. podkreśla, że statut europejski 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
należy uzupełnić dyrektywą w odniesieniu 
do udziału pracowników, tak aby nie 
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osłabić istniejących praw pracowników 
dotyczących informacji, konsultacji i 
uczestnictwa oraz zapewnić odpowiednie 
przepisy dotyczące udziału pracowników, 
które muszą zostać wynegocjowane przed 
założeniem europejskiego towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych; należy zapewnić 
minimalne standardy: należy zasięgać 
opinii pracowników i informować ich o 
wszystkich kwestiach, które mogłyby 
znacząco wpłynąć na ich interesy, takich 
jak warunki zatrudnienia, zmiany 
strukturalne w towarzystwie, kwestie 
transgraniczne, kształcenie zawodowe 
oraz zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników; należy zapobiegać formom 
unikania współstanowienia, np. poprzez 
przeniesienie siedziby z jednego państwa 
członkowskiego do innego.

Or. en

Poprawka 57
Birgit Sippel

Projekt opinii
Załącznik – ustęp 17 a (nowy) – zalecenie 8 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

17a. podkreśla znaczenie zasady 
solidarności w towarzystwach ubezpieczeń 
wzajemnych, w których klienci są również 
członkami, a zatem mają takie same 
interesy; przypomina zasadę wspólnej 
własności kapitału i jego niepodzielności;
podkreśla znaczenie zasady równego 
podziału w przypadku likwidacji, co 
oznacza, że aktywa powinny zostać 
przekazane na rzecz innych towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych lub podmiotu, 
którego celem jest wspieranie i 
promowanie towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych;

Or. en
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Poprawka 58
Birgit Sippel

Projekt opinii
Załącznik – ustęp 17 a (nowy) – zalecenie 9 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

17a. podkreśla, że europejski statut 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych nie 
powinien mieć wpływu na krajowe 
systemy ustawowego zabezpieczenia 
społecznego zarządzane przez towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych;

Or. en


