
AM\915689SL.doc PE497.912v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2012/2039(INI)

16.10.2012

PREDLOGI SPREMEMB
1–58

Osnutek mnenja
Regina Bastos
(PE483.860v02)

o statutu za evropsko vzajemno družbo
2012/2039(INI)



PE497.912v01-00 2/30 AM\915689SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\915689SL.doc 3/30 PE497.912v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno poudarja, da vrednote 
vzajemnih družb ustrezajo temeljnim 
načelom evropskega socialnega modela;

1. poudarja, da vrednote vzajemnih družb 
ustrezajo temeljnim načelom evropskega 
socialnega modela; poudarja, da so 
vzajemne družbe pomembni akterji 
socialnega tržnega gospodarstva Evropske 
unije, saj temeljijo na vrednotah 
solidarnosti, zato bi jih bilo treba bolj 
priznavati, tudi z oblikovanjem 
evropskega statuta;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek I

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno poudarja, da vrednote 
vzajemnih družb ustrezajo temeljnim 
načelom evropskega socialnega modela;

1. poudarja, da vrednote vzajemnih družb 
ustrezajo temeljnim načelom evropskega 
socialnega modela; opozarja, da vzajemne 
družbe v primerjavi z drugimi oblikami
podjetij socialnega gospodarstva delujejo 
na načelih prostovoljnega in odprtega 
članstva, enakih glasovalnih pravic („en 
član, en glas“), neodvisnosti in 
avtonomije brez delniškega kapitala;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da so vzajemne družbe 
prostovoljne skupine (fizičnih in pravnih) 
oseb, katerih namen je zadovoljitev potreb 
članov in ne toliko donosnost naložb, ter 
da delujejo po načelu solidarnosti med 
člani in se upravljajo na podlagi 
demokratičnih načel;

Or. en

Predlog spremembe 4
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da v Evropi obstajata dve 
vrsti vzajemnih družb, in sicer „družbe za 
vzajemno pomoč“ (ali „družbe za 
zdravstveno oskrbo“) in „vzajemne 
zavarovalne družbe“. „Družbe za 
vzajemno pomoč“ zagotavljajo kritje 
stroškov dodatnega ali dopolnilnega 
socialnega skrbstva ali socialnega 
skrbstva, vključenega v obvezni sistem 
socialnega varstva. „Vzajemne 
zavarovalne družbe“ lahko krijejo vse 
vrste premoženjskih in življenjskih 
tveganj. V nekaterih državah članicah 
lahko vzajemne družbe zagotavljajo celo 
storitve na drugih področjih, kot so 
stanovanjska problematika ali krediti;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poudarja, da imajo vzajemne 
družbe veliko vlogo v gospodarstvu Unije
s tem, da več kot 160 milijonom evropskih 
državljanov nudijo zdravstveno oskrbo in 
socialne storitve, predstavljajo vrednost 
več kot 180 milijonov evrov v zavarovalnih 
premijah in zaposlujejo več kot 350.000 
ljudi v Uniji;

2. poudarja, da imajo vzajemne družbe 
veliko vlogo v gospodarstvu nekaterih 
držav članic s tem, da več kot 160 
milijonom evropskih državljanov nudijo 
zdravstveno oskrbo in socialne storitve, 
predstavljajo vrednost več kot 180 milijard
evrov v zavarovalnih premijah in 
zaposlujejo več kot 350.000 ljudi v Uniji;
poudarja, da v drugih državah članicah 
take storitve ponujajo zadruge;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poudarja, da imajo vzajemne 
družbe veliko vlogo v gospodarstvu Unije s 
tem, da več kot 160 milijonom evropskih 
državljanov nudijo zdravstveno oskrbo in 
socialne storitve, predstavljajo vrednost 
več kot 180 milijonov evrov v zavarovalnih 
premijah in zaposlujejo več kot 350.000 
ljudi v Uniji;

2. poudarja, da imajo vzajemne družbe 
veliko vlogo v gospodarstvu Unije s tem, 
da več kot 160 milijonom evropskih 
državljanov nudijo zdravstveno oskrbo in 
socialne storitve, predstavljajo vrednost 
več kot 180 milijard evrov v zavarovalnih 
premijah in zaposlujejo več kot 350.000 
ljudi v Uniji; poudarja, da vzajemne 
družbe poenostavljajo dostop do oskrbe in 
socialno vključevanje ter pripomorejo k 
celostnemu zagotavljanju storitev 
splošnega pomena v Evropski uniji;

Or. fr
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Predlog spremembe 7
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da vzajemne družbe 
predstavljajo 25 % zavarovalniškega trga 
in 70 % skupnega števila podjetij tega 
sektorja, zato jih je treba upoštevati kot 
akterje enotnega trga;

4. poudarja, da vzajemne družbe 
predstavljajo 25 % zavarovalniškega trga 
in 70 % skupnega števila podjetij tega 
sektorja, zato jih enotni trg ne more več 
spregledati1; zagotoviti jim je treba
evropski statut, da bodo enakopravne z 
drugimi oblikami podjetij v Uniji;
opozarja, da je raznolikost podjetniških 
oblik bogastvo, ki ga je treba v celoti 
priznati in spodbujati;
____________
Glej COM(2011) 206.

Or. fr

Predlog spremembe 8
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na dejstvo, da predstavljajo 
starostne in družinske pokojnine največji 
delež izdatkov in da lahko staranje 
prebivalstva ustvari pritisk na javno porabo 
za socialno varnost;

5. opozarja na dejstvo, da so vzajemne 
družbe zlasti dejavne na področju zdravja, 
dolgotrajne oskrbe, pokojnin in socialnih 
storitev, ki vključujejo starajoče se 
prebivalstvo, ter da je sodelovanje takih 
družb kot glavnih akterjev bistveno za 
zagotovitev dolgoročne prihodnosti 
socialnega varstva, saj staranje 
prebivalstva ustvarja pritisk na javno 
porabo za socialno varnost;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na dejstvo, da predstavljajo 
starostne in družinske pokojnine največji 
delež izdatkov in da lahko staranje 
prebivalstva ustvari pritisk na javno porabo 
za socialno varnost;

5. opozarja na dejstvo, da predstavljajo 
starostne in družinske pokojnine največji 
delež izdatkov za socialno varnost v 
državah članicah ter da staranje 
prebivalstva trenutno postavlja evropske 
družbe pred velike izzive, pri čemer je na 
preizkušnjo postavljeno zlasti 
proračunsko ravnovesje v posameznih 
državah, kar bi lahko ustvarilo pritisk na 
javno porabo za socialno varnost;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na dejstvo, da predstavljajo 
starostne in družinske pokojnine največji 
delež izdatkov in da lahko staranje 
prebivalstva ustvari pritisk na javno porabo 
za socialno varnost;

5. opozarja na dejstvo, da predstavljajo 
starostne in družinske pokojnine največji 
delež izdatkov za socialno varnost in da 
lahko staranje prebivalstva ustvari pritisk 
na javno porabo za socialno varnost;
poudarja, da lahko vzajemne družbe 
odigrajo pomembno vlogo pri 
izoblikovanju predlogov za družbeno 
odgovorne sisteme pokojninskega 
zavarovanja v zasebnem sektorju, čeprav 
ne morejo nadomestiti močnega prvega 
stebra pokojninskega sistema;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da vzajemne družbe 
ponujajo dodatne in cenovno dostopne 
priložnosti za državljane EU;

Or. en

Predlog spremembe 12
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je v nekaterih vzajemnih 
družbah zelo poudarjen prostovoljni vidik 
in da je treba zadevno prostovoljstvo 
ohraniti in pospeševati;

Or. en

Predlog spremembe 13
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da lahko povečanje stroškov 
za zdravstveno oskrbo in pokojnine 
pomembno vpliva na trajnost in vzdržnost 
obstoječih sistemov socialnega varstva, kar 
bi lahko države članice pripeljalo do tega,
da bi znižale stopnjo obveznih prispevkov 
za socialno varstvo in prenesle del 

6. poudarja, da lahko povečanje stroškov 
za zdravstveno oskrbo in pokojnine 
pomembno vpliva na trajnost in vzdržnost 
obstoječih sistemov socialnega varstva; 
poudarja, da vzajemne družbe spodbujajo 
ključne vrednote socialne države, kot so 
solidarnost, nediskriminacija, enak dostop 
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stroškov za socialno varstvo v zasebni 
sektor;

in visokokakovostne socialne storitve v 
zasebnem sektorju; vendar hkrati 
poudarja, da je lahko zasebno socialno 
varstvo le dopolnilno in ne sme 
nadomestiti obveznega sistema socialne 
varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 14
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da lahko povečanje stroškov 
za zdravstveno oskrbo in pokojnine 
pomembno vpliva na trajnost in vzdržnost 
obstoječih sistemov socialnega varstva, kar 
bi lahko države članice pripeljalo do tega, 
da bi znižale stopnjo obveznih prispevkov 
za socialno varstvo in prenesle del stroškov 
za socialno varstvo v zasebni sektor;

6. poudarja, da lahko povečanje stroškov 
za zdravstveno oskrbo in pokojnine 
pomembno vpliva na trajnost in vzdržnost 
obstoječih sistemov socialnega varstva, kar 
bi lahko države članice pripeljalo do tega, 
da bi znižale stopnjo obveznih prispevkov 
za socialno varstvo in prenesle del stroškov 
za socialno varstvo v zasebni sektor;

meni, da zmožnosti vzajemnih družb, da 
prispevajo k evropskemu socialnemu 
tržnemu gospodarstvu, ne bi smeli krepiti 
na račun ukrepov držav članic na 
področju socialnega varstva; opozarja, da 
je treba upoštevati raznolikost sistemov 
socialnega varstva, ki so včasih v izključni 
pristojnosti države oziroma vzajemnih 
družb, včasih pa je ta pristojnost 
porazdeljena med oba akterja; meni, da je 
evropski statut za vzajemne družbe 
temeljnega pomena, vendar ga ne bi smeli 
uporabljati za odpravljanje 
pomanjkljivosti držav članic na področju 
socialnega varstva;

Or. fr
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Predlog spremembe 15
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. želi, da bi poenostavili in spodbujali 
možnost vključitve v vzajemno družbo za 
vse zaposlene, še zlasti tiste v malih 
podjetjih;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. v takih razmerah želi, da bi se 
vključevanje zaposlenih v sistem 
vzajemnih družb spodbujalo z oprostitvijo 
bremen za socialno varnost ali davčnih 
bremen;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da vzajemne družbe 
nimajo na razpolago pravnih 
instrumentov, ki bi jim omogočili razvoj in 
mednarodne dejavnosti na notranjem 
trgu;

črtano
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Predlog spremembe 18
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da vzajemne družbe 
nimajo na razpolago pravnih instrumentov, 
ki bi jim omogočili razvoj in mednarodne 
dejavnosti na notranjem trgu;

7. poudarja, da vzajemne družbe nimajo na 
razpolago pravnih instrumentov, ki bi jim 
omogočili razvoj in mednarodne dejavnosti 
na notranjem trgu, in da so v primerjavi z 
drugimi oblikami družb, za katere so na 
voljo evropski statuti, še vedno v slabšem 
položaju;

Or. en

Predlog spremembe 19
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ponovno poudarja, da vzajemne družbe 
nimajo na razpolago pravnih instrumentov, 
ki bi jim omogočili razvoj in mednarodne 
dejavnosti na notranjem trgu;

7. poudarja, da vzajemne družbe nimajo na
razpolago pravnih instrumentov, ki bi jim 
omogočili razvoj in mednarodne dejavnosti 
na notranjem trgu; poudarja, da so 
vzajemne družbe, za katere ne obstaja 
evropski statut, pri čezmejnih dejavnostih 
pogosto prisiljene v uporabo neprimernih 
pravnih instrumentov in se morajo zato 
odpovedati vzajemnosti;

Or. en

Predlog spremembe 20
Frédéric Daerden
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da se zakonodaja o vzajemnih 
družbah med državami Unije znatno
razlikuje in da se bo evropski statut lahko
uporabil kot začetna točka, ki bo služila 
določenemu približevanju nacionalnih 
zakonodaj;

8. ugotavlja, da se zakonodaje o vzajemnih 
družbah med državami Evropske unije 
znatno razlikujejo in da te družbe nimajo 
na voljo pravnih orodij, ki bi lahko
poenostavila njihov razvoj na notranjem 
trgu;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da se zakonodaja o vzajemnih 
družbah med državami Unije znatno 
razlikuje in da se bo evropski statut lahko 
uporabil kot začetna točka, ki bo služila 
določenemu približevanju nacionalnih 
zakonodaj;

8. meni, da se zakonodaja o vzajemnih 
družbah med državami Unije znatno 
razlikuje ter da bi evropski statut lahko
omogočil ustanavljanje nadnacionalnih 
vzajemnih družb in s tem krepitev 
socialnega varstva v EU;

Or. en

Predlog spremembe 22
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da bi lahko evropski statut 
omogočil pojav nadnacionalnih 
vzajemnih družb, s čimer bi se okrepilo 
socialno varstvo v Evropi;
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Predlog spremembe 23
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da vzajemne družbe ne 
obstajajo v vseh državah članicah; 
opozarja, da zato na trgu prihaja do 
izkrivljanj; poudarja, da bi lahko z 
evropskim statutom odpravili to 
pomanjkljivost in da bi tako lahko v teh 
državah članicah spodbudili ustanavljanje 
vzajemnih družb;

Or. en

Predlog spremembe 24
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj ponovno predloži 
predlog za statut evropske vzajemne 
družbe;

Or. en

Predlog spremembe 25
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. zato želi, da bi bil evropski statut 
velikopotezen in inovativen, da bi tako 
omogočil zaščito zaposlenih in njihovih 
družin, ki se odločajo za mobilnost med 
državami Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. pozdravlja študijo, ki jo je naročila 
Evropska komisija o trenutnem položaju 
in obetih za vzajemne družbe v EU, v 
kateri so obravnavane težave vzajemnih 
družb, ki so posledica neobstoja pravnih 
okvirov v nekaterih državah članicah za 
ustanavljanje novih vzajemnih družb 
zaradi kapitalskih zahtev in pomanjkljivih 
rešitev za povezovanje v skupine; poziva 
Komisijo, naj predlaga ustrezne rešitve za 
te težave – vključno s statutom –, da bi 
tako omogočili boljše priznavanje 
prispevka vzajemnih družb k socialnemu 
gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 27
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 11
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. ponovno opozarja na dejstvo, da imajo 
vzajemne družbe pomembno vlogo v 
gospodarstvih držav članic, saj prispevajo 
k strateškim ciljem Unije, in sicer 
zagotavljanju vključujoče rasti z dostopom 
do temeljnih virov, pravic in socialnih
storitev za vse, pa tudi z dostopom do
kakovostne zdravstvene oskrbe za vse, ki 
bi temeljila na solidarnosti in na 
vključevanju;

11. opozarja na dejstvo, da imajo ali bi 
morale imeti vzajemne družbe pomembno 
vlogo v gospodarstvih držav članic, saj 
prispevajo k strateškim ciljem Unije, in 
sicer zagotavljanju vključujoče rasti z 
dostopom do temeljnih virov, socialnih 
pravic in storitev za vse, pa tudi z 
dostopom do kakovostne zdravstvene 
oskrbe za vse, ki bi temeljila na 
solidarnosti, finančni dostopnosti in na 
vključevanju;

Or. en

Predlog spremembe 28
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. ponovno opozarja na dejstvo, da imajo 
vzajemne družbe pomembno vlogo v 
gospodarstvih držav članic, saj prispevajo 
k strateškim ciljem Unije, in sicer 
zagotavljanju vključujoče rasti z dostopom 
do temeljnih virov, pravic in socialnih
storitev za vse, pa tudi z dostopom do 
kakovostne zdravstvene oskrbe za vse, ki 
bi temeljila na solidarnosti in na 
vključevanju;

11. ponovno opozarja na dejstvo, da imajo 
vzajemne družbe pomembno vlogo v 
gospodarstvih držav članic, saj prispevajo 
k strateškim ciljem Unije, in sicer 
zagotavljanju vključujoče rasti z dostopom 
do temeljnih virov, socialnih pravic in 
storitev za vse, pa tudi z dostopom do 
kakovostne zdravstvene oskrbe za vse, ki 
bi temeljila na solidarnosti, 
nediskriminaciji in na neizključevanju;

Or. en

Predlog spremembe 29
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. opozarja, da je bila leta 2003 sprejeta 
uredba o statutu evropske zadruge 
(SCE)1, Komisija pa je 8. februarja 2012 
predstavila še predlog za statut evropske 
fundacije;
____________
1Uredba Sveta št. 1435/2003 z dne 22. 
julija 2003 o statutu evropske zadruge 
(SCE)

Or. en

Predlog spremembe 30
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja, da morajo vzajemne 
družbe z dejavnimi preventivnimi 
politikami odigrati pomembno vlogo pri 
zagotavljanju vzdržnega zdravstvenega 
sistema;

Or. en

Predlog spremembe 31
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poudarja, da imajo socialna ekonomija 
in zlasti vzajemne družbe bistveno vlogo v 
gospodarstvu Unije, saj združujejo 
donosnost in solidarnost, omogočajo 

12. poudarja, da imajo socialna ekonomija 
in zlasti vzajemne družbe bistveno vlogo v 
gospodarstvu Unije, saj združujejo 
donosnost in solidarnost, omogočajo 
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ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, 
krepijo socialno, ekonomsko in regionalno 
kohezijo, proizvajajo socialni kapital, 
spodbujajo dejavno državljanstvo,
solidarnost in obliko ekonomije z 
demokratičnimi načeli, pri kateri so na 
prvem mestu ljudje, poleg tega pa 
podpirajo trajnostni razvoj ter socialne, 
okoljske in tehnološke inovacije;

ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, 
krepijo socialno, ekonomsko in regionalno 
kohezijo, proizvajajo socialni kapital, 
spodbujajo dejavno državljanstvo, na 
solidarnosti temelječe socialno varstvo in 
obliko ekonomije z demokratičnimi načeli, 
pri kateri so na prvem mestu ljudje, poleg 
tega pa podpirajo trajnostni razvoj ter 
socialne, okoljske in tehnološke inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 32
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poudarja, da imajo socialna ekonomija 
in zlasti vzajemne družbe bistveno vlogo v 
gospodarstvu Unije, saj združujejo 
donosnost in solidarnost, omogočajo 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, 
krepijo socialno, ekonomsko in regionalno 
kohezijo, proizvajajo socialni kapital, 
spodbujajo dejavno državljanstvo, 
solidarnost in obliko ekonomije z 
demokratičnimi načeli, pri kateri so na 
prvem mestu ljudje, poleg tega pa 
podpirajo trajnostni razvoj ter socialne, 
okoljske in tehnološke inovacije;

12. poudarja, da imajo socialna ekonomija 
in zlasti vzajemne družbe bistveno vlogo v 
gospodarstvu Unije, saj združujejo 
donosnost in solidarnost, omogočajo 
ustvarjanje kakovostnih in lokalnih
delovnih mest, krepijo socialno, 
ekonomsko in regionalno kohezijo, 
proizvajajo socialni kapital, spodbujajo 
dejavno državljanstvo, solidarnost in 
obliko ekonomije z demokratičnimi načeli, 
pri kateri so na prvem mestu ljudje, poleg 
tega pa podpirajo trajnostni razvoj ter 
socialne, okoljske in tehnološke inovacije;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. izpostavlja prednosti demokratičnih 
načel, na podlagi katerih delujejo 
vzajemne družbe, kot je načelo „en član, 
en glas“, ki pripomorejo k odgovornemu 
in trajnostnemu upravljanju;

Or. en

Predlog spremembe 34
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. ponovno opozarja da morajo vzajemne 
družbe morajo pri teh izzivih odigrati svojo 
vlogo, skupaj z zasebnim sektorjem, zato 
pa morajo biti sposobne delovati znotraj 
Unije pod enakimi konkurenčnimi pogoji 
kot druge oblike družb;

13. opozarja, da morajo vzajemne družbe 
pri teh izzivih odigrati svojo vlogo, skupaj 
z zasebnim sektorjem, zato pa morajo biti 
sposobne delovati znotraj Unije pod 
enakimi konkurenčnimi pogoji kot druge 
oblike družb; poudarja, da obstoječi 
evropski statuti, kot je statut evropske 
zadruge (SCE) ali evropske družbe (SE), 
niso primerni za vzajemne družbe zaradi 
različnosti njihovih poslovnih modelov;

Or. en

Predlog spremembe 35
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poudarja, da bi morala EU ob 
pripravi zakonodaje v zvezi s kapitalskimi 
zahtevami upoštevati posebnosti kapitala 
vzajemnih družb; poudarja, da bi 
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vzajemne družbe z evropskim statutom 
lahko ohranile te posebnosti, hkrati pa bi 
s čezmejno dejavnostjo lahko dosegle tudi 
več ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 36
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. obžaluje, da je v zakonodaji Unije 
vrzel, saj Pogodbi ne omenjata posebej 
vzajemnih družb, pa tudi noben sekundarni 
zakonodajni akt ne vključuje teh družbenih 
oblik, saj se sekundarna zakonodaja 
sklicuje le na javna in zasebna podjetja, to 
pa ogroža status vzajemnih družb, njihov 
razvoj in ustanovitev čezmejnih skupin;

14. obžaluje, da je v zakonodaji Unije 
vrzel, saj Pogodbi ne omenjata posebej 
vzajemnih družb, pa tudi noben sekundarni 
zakonodajni akt ne vključuje teh poslovnih 
modelov, saj se sekundarna zakonodaja 
sklicuje le na javna in zasebna podjetja, to 
pa ogroža status vzajemnih družb, njihov 
razvoj in ustanavljanje čezmejnih skupin, 
zato meni, da bi bilo treba vzajemne 
družbe vključiti v člen 54 PDEU, da bi 
tako zagotovili, da se v Pogodbah polno 
upošteva raznolikost podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 37
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. obžaluje, da je v zakonodaji Unije 
vrzel, saj Pogodbi ne omenjata posebej 
vzajemnih družb, pa tudi noben sekundarni 
zakonodajni akt ne vključuje teh družbenih 
oblik, saj se sekundarna zakonodaja 
sklicuje le na javna in zasebna podjetja, to 

14. obžaluje, da je v zakonodaji Unije 
vrzel, saj Pogodbi ne omenjata posebej 
vzajemnih družb, pa tudi noben sekundarni 
zakonodajni akt ne vključuje teh poslovnih 
modelov, saj se sekundarna zakonodaja 
sklicuje le na javna in zasebna podjetja, to 
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pa ogroža status vzajemnih družb, njihov 
razvoj in ustanovitev čezmejnih skupin;

pa ogroža status vzajemnih družb, njihov 
razvoj in ustanavljanje čezmejnih skupin;

Or. en

Predlog spremembe 38
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da nekaj vzajemnih družb 
deluje v zadružni pravni obliki in da so 
prek udeležbe v Mednarodni federaciji 
zadrug in vzajemnih zavarovalnih družb 
(International Cooperative and Mutual 
Insurance Federation) del Mednarodne 
zadružne zveze (International Co-
operative Alliance);

Or. en

Predlog spremembe 39
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. ponovno opozarja na dejstvo, da je 
evropski statut vzajemnih družb temeljnega 
pomena za boljšo vključitev v enotni trg in 
torej za doseganje ciljev strategije 2020, ki 
se osredotočajo na rast in delovna mesta;

15. opozarja na dejstvo, da je evropski 
statut vzajemnih družb temeljnega pomena 
za boljšo vključitev na enotni trg in torej za 
doseganje ciljev strategije 2020, ki se 
osredotočajo na rast in delovna mesta;
poudarja, da bi se z evropskim statutom 
poenostavila tudi mobilnost evropskih 
državljanov, saj bi tako vzajemnim 
družbam omogočili zagotavljanje storitev 
v več državah članicah ter s tem bolj 
nepretrgano in dosledno delovanje na 
enotnem trgu;
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Or. en

Predlog spremembe 40
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. ponovno opozarja na dejstvo, da je 
evropski statut vzajemnih družb temeljnega 
pomena za boljšo vključitev v enotni trg in
torej za doseganje ciljev strategije 2020, ki 
se osredotočajo na rast in delovna mesta;

15. opozarja na dejstvo, da je evropski 
statut vzajemnih družb temeljnega pomena 
za boljšo vključitev teh družb na enotni 
trg, večje priznavanje njihovih posebnosti
in zagotovitev možnosti, da bi v večji meri 
pripomogle k doseganju ciljev strategije 
2020, ki se osredotočajo na rast in delovna 
mesta;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Richard Howitt

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. poudarja, da bi z evropskim statutom 
za vzajemne družbe pridobili orodje za 
spodbujanje vzajemnega modela v celotni 
razširjeni Evropski uniji, zlasti v novih 
državah članicah, v katerih ta model v 
nekatere zakonske sisteme ni vključen. 
Evropska uredba, ki bi se samodejno 
uporabljala v celotni Evropski uniji, bi 
pomenila dvojno prednost, saj bi te države 
pridobile referenčni evropski statut, hkrati 
pa bi se tako okrepila tudi status in javni 
profil tovrstnih podjetij;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. poudarja, da bi lahko vzajemne 
družbe s statutom dobile priložnost za 
ustvarjanje ekonomij obsega, s čimer bi v 
prihodnje ohranile konkurenčnost, hkrati 
pa bi se okrepilo priznavanje vrednosti 
takih družb pri oblikovanju evropskih 
politik;

Or. en

Predlog spremembe 43
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poudarja, da so vzajemne družbe trdni 
in stalni subjekti, ki so v vseh 
gospodarstvih, zlasti v sektorju 
zavarovalništva in socialnega varstva, 
dobro zdržali finančno krizo; ponovno
poudarja, da so vzajemne družbe zlasti 
dejavne na področju staranja prebivalstva 
in socialnih potreb in da vključitev 
vzajemnih družb v pokojninski sektor 
državljanom Unije daje dodatne možnosti;

16. poudarja, da so vzajemne družbe trdni 
in stalni subjekti, ki so v vseh 
gospodarstvih dobro prestali finančno 
krizo in prispevali k odpornejšemu, bolj 
raznolikemu trgu, zlasti v sektorju 
zavarovalništva in socialnega varstva;
poudarja, da so vzajemne družbe zlasti 
dejavne na področju staranja prebivalstva 
in socialnih potreb in da vključitev 
vzajemnih družb v pokojninski sektor 
državljanom Unije daje dodatne možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 44
Jean-Luc Bennahmias
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Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poudarja, da so vzajemne družbe trdni 
in stalni subjekti, ki so v vseh 
gospodarstvih, zlasti v sektorju 
zavarovalništva in socialnega varstva, 
dobro zdržali finančno krizo; ponovno
poudarja, da so vzajemne družbe zlasti 
dejavne na področju staranja prebivalstva 
in socialnih potreb in da vključitev 
vzajemnih družb v pokojninski sektor 
državljanom Unije daje dodatne možnosti;

16. poudarja, da so vzajemne družbe trdni 
in stalni subjekti, ki so v vseh 
gospodarstvih, zlasti v sektorju 
zavarovalništva in socialnega varstva, 
dobro prestali finančno krizo; poudarja, da 
so vzajemne družbe zlasti dejavne na 
področju staranja prebivalstva in socialnih 
potreb, da vključitev vzajemnih družb v 
pokojninski sektor državljanom Unije daje 
dodatne možnosti in da morajo te družbe 
odigrati osrednjo vlogo pri ohranjanju 
evropskega socialnega modela;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. poudarja, da so vzajemne družbe trdni 
in stalni subjekti, ki so v vseh 
gospodarstvih, zlasti v sektorju 
zavarovalništva in socialnega varstva, 
dobro zdržali finančno krizo; ponovno
poudarja, da so vzajemne družbe zlasti 
dejavne na področju staranja prebivalstva 
in socialnih potreb in da vključitev 
vzajemnih družb v pokojninski sektor 
državljanom Unije daje dodatne možnosti;

16. poudarja, da so vzajemne družbe trdne 
in vzdržne organizacije, ki so v vseh 
gospodarstvih, zlasti v sektorju 
zavarovalništva in socialnega varstva, 
dobro prestale finančno krizo; poudarja, da 
so vzajemne družbe zlasti dejavne na 
področju staranja prebivalstva in socialnih 
potreb in da vključitev vzajemnih družb v 
pokojninski sektor državljanom Unije daje 
dodatne možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 46
Birgit Sippel
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Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16a. poudarja, da v vzajemnih družbah ni 
delnic, temveč je njihovo lastništvo 
skupno, presežki pa se znova vložijo, 
namesto da bi jih razdelili članom, kar je 
tem družbam omogočilo večjo odpornost 
na krizo kot drugim subjektom zasebnega 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 47
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 16 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16c. poudarja, da bi bil evropski statut 
prostovoljno orodje, ki bi dopolnjevalo 
obstoječe nacionalne zakonske določbe, ki 
se uporabljajo za vzajemne družbe, in 
torej ne bi vplival na že obstoječe statute, 
ampak bi bil nekakšen „28. sistem“, s 
katerim bi poenostavili čezmejne 
dejavnosti vzajemnih družb;

Or. en

Predlog spremembe 48
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj upošteva 17. poziva Komisijo, naj upošteva 
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posebnosti vzajemnih družb, da bi tako 
zagotovila enakost konkurenčnih pogojev, 
da se prepreči dodatna diskriminacija in se 
zagotovi pravičen in konkurenčen trg.

posebnosti vzajemnih družb, da bi tako 
zagotovila enakost konkurenčnih pogojev, 
da se prepreči dodatna diskriminacija ter 
zagotovi sorazmernost vsake nove 
zakonodaje in pravičen in konkurenčen trg.

Or. en

Predlog spremembe 49
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj upošteva 
posebnosti vzajemnih družb, da bi tako 
zagotovila enakost konkurenčnih pogojev, 
da se prepreči dodatna diskriminacija in se 
zagotovi pravičen in konkurenčen trg.

17. poziva Komisijo, naj upošteva 
posebnosti vzajemnih družb, da bi tako 
zagotovila enakost konkurenčnih pogojev, 
da se prepreči dodatna diskriminacija in se 
zagotovi pravičen, konkurenčen in vzdržen
trg.

Or. en

Predlog spremembe 50
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Priloga - odstavek 17 a (novo) - priporočilo 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. meni, da bi bilo treba raznolikost 
družb jasno zasidrati v ustanovne pogodbe 
Evropske unije, in predlaga vključitev 
vzajemnih družb v člen 54 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 51
Regina Bastos
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Osnutek mnenja
Priloga - odstavek 17 b (novo) - priporočilo 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17b. meni, da bi moral zakonodajni 
predlog uredbe o evropski vzajemni družbi 
vključevati zakonske določbe, ki bi:
– omogočale obstoj evropskih vzajemnih 
družb, sestavljenih iz posameznikov ali 
pravnih oseb;
– vzajemnim družbam omogočale prosto 
delovanje na evropskem enotnem trgu, da 
bi tako okrepili načela enotnega trga 
samega;
– vzajemnim družbam omogočile, da 
izkoristijo prednosti evropske skupine 
vzajemnih družb, zlasti v okviru 
Solventnosti II za vzajemne družbe, ki 
zagotavljajo zavarovanje;

Or. en

Predlog spremembe 52
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Priloga - odstavek 17 c (novo) - priporočilo 3 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17c. meni, da je za zagotovitev enakih 
pogojev za vzajemne družbe potrebna 
kombinacija strategij in ukrepov, da jim 
bodo na voljo enake možnosti za 
pridobitev dodatne evropske razsežnosti 
pri njihovi organizaciji in dejavnostih ter 
za zagotovitev ustreznih pravnih 
instrumentov, ki bodo poenostavili njihove 
čezmejne in nadnacionalne dejavnosti. 
Tako bi lahko vzajemne družbe delovale 
kjer koli v EU v skladu s svojim posebnim 
načinom upravljanja;
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Or. en

Predlog spremembe 53
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Priloga - odstavek 17 d (novo) - priporočilo 4 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17d. poziva Komisijo, naj upošteva 
dejstvo, da bi morala taka izbirna uredba, 
ki bi bila na voljo v zakonodaji držav 
članic, vključevati značilnosti in načela 
upravljanja vzajemnih družb ter v skladu 
s tem opredeliti pogoje za pridobitev in 
izgubo članstva in pravice in dolžnosti 
članov, pogoje za povezovanje fizičnih ali 
pravnih oseb, na podlagi katerega bi se 
lahko izoblikovale skupine vzajemnih 
družb, pa tudi pogoje za ukinitev in 
likvidacijo evropske vzajemne družbe ter 
razdelitev premoženja;

Or. en

Predlog spremembe 54
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Priloga - odstavek 17 e (novo) - priporočilo 5 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17e. poziva Evropsko komisijo, naj v 
predlog uredbe vključi glavne značilnosti 
vzajemnih družb kot družb, ki temeljijo na 
posameznikih in večinoma delujejo na 
podlagi načela samoupravljanja, v skladu 
s katerim člani ali njihovi predstavniki 
neposredno sodelujejo pri opredelitvi 
politike vzajemne družbe ali imajo pravico 
vplivati na to politiko. Vzajemne družbe 
niso namenjene ustvarjanju dobička, ki bi 
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se razdeljeval zunanjim delničarjem, ter 
temeljijo na vključevanju posameznikov 
in odprtem članstvu. So 
nediskriminatorne z vidika izbire tveganj, 
njihovi člani pa jih demokratično 
usmerjajo in financirajo na podlagi 
solidarnosti, da bi tako izboljšali socialne 
razmere v lokalnih skupnostih in širši 
družbi v duhu vzajemnosti;

Or. en

Predlog spremembe 55
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Priloga - odstavek 17 a (novo) - priporočilo 6 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poziva Evropsko komisijo, naj v 
predlog uredbe vključi glavne značilnosti 
vzajemnih družb kot družb, ki temeljijo na 
posameznikih in večinoma delujejo na 
podlagi načela samoupravljanja, v skladu 
s katerim člani ali njihovi predstavniki 
neposredno sodelujejo pri opredelitvi 
politike vzajemne družbe ali imajo pravico 
vplivati na to politiko. Vzajemne družbe 
niso namenjene ustvarjanju dobička, ki bi 
se razdeljeval zunanjim delničarjem, ter 
temeljijo na vključevanju posameznikov 
in odprtem članstvu. So 
nediskriminatorne z vidika izbire tveganj, 
njihovi člani pa jih demokratično 
usmerjajo in financirajo na podlagi 
solidarnosti, da bi tako izboljšali socialne 
razmere v lokalnih skupnostih in širši 
družbi v duhu vzajemnosti.

Or. en

Predlog spremembe 56
Birgit Sippel
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Osnutek mnenja
Priloga - odstavek 17 a (novo) - priporočilo 7 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poudarja, da bi bilo treba evropski 
statut za vzajemne družbe dopolniti z 
direktivo v zvezi z udeležbo zaposlenih, ne 
da bi pri tem zvodenele obstoječe pravice 
delavcev do obveščanja, posvetovanja in 
sodelovanja, hkrati pa bi bilo treba s 
pogajanji, ki se izpeljejo pred 
ustanovitvijo nove evropske vzajemne 
družbe, opredeliti še ustrezne določbe 
glede udeležbe zaposlenih. Zagotoviti bi 
bilo treba minimalne standarde: z 
zaposlenimi bi se bilo treba posvetovati in 
jih obveščati o vseh vprašanjih, ki bi 
lahko bistveno vplivala na njihove 
interese, kot so pogoji zaposlitve, 
strukturne spremembe v družbi, čezmejna 
vprašanja, poklicno usposabljanje ter 
zdravje in varnost zaposlenih. Treba bi 
bilo preprečiti možnosti izogibanja 
soodločanju, na primer s selitvijo sedeža iz 
ene države članice v drugo;

Or. en

Predlog spremembe 57
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Priloga - odstavek 17 a (novo) - priporočilo 8 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poudarja pomen načela solidarnosti 
v vzajemnih družbah, v katerih so stranke 
hkrati tudi člani in torej delijo iste 
interese; opozarja na načelo skupnega 
lastništva kapitala in na njegovo 
nedeljivost; poudarja pomen načela 
nepristranskega razdeljevanja v primeru 
likvidacije, kar pomeni, da bi bilo treba 
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sredstva razdeliti drugim vzajemnim 
družbam ali subjektu, katerega namen je 
podpirati in spodbujati vzajemne družbe;

Or. en
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Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Priloga - odstavek 17 a (novo) - priporočilo 9 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poudarja, da evropski statut za 
vzajemne družbe ne bi smel vplivati na 
obvezne nacionalne sisteme socialne 
varnosti, ki jih upravljajo vzajemne 
družbe.

Or. en


