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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще 
приеме:

1. припомня, че ценностите на взаимоспомагателните дружества отговарят на 
основните принципи на европейския социален модел;

2. припомня, че взаимоспомагателните дружества играят значителна роля в 
икономиката на Съюза, като предоставят здравни грижи и социално подпомагане 
на над 160 милиона европейски граждани1, че те представляват над 180 милиарда 
евро застрахователни премии2 и че осигуряват заетост на над 350 000 лица в 
Съюза3;

3. отбелязва, че през 2010 г. 12,3 милиона европейски граждани работят в друга 
държава членка, което се равнява на 2,5 % от активното население на Съюза; 

4. подчертава, че единният пазар не може да пренебрегва взаимоспомагателните 
дружества, тъй като те притежават дял от 25 % от пазара на застрахователни 
услуги и представляват 70 % от общия брой предприятия в сектора4; 

5. отбелязва, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст, както и наследствените 
пенсии представляват най-важната част от разходите за социална защита и че има 
риск демографското застаряване да подложи на натиск публичните разходи за 
социална защита;

6. подчертава, че увеличаването на разходите в сферите на здравеопазването и на 
пенсиите би могло да има важни последици за устойчивостта и покритието на 
настоящите режими на социална защита, което би могло да накара държавите 
членки да намалят своите равнища на вноски за задължителна социална защита и 
да прехвърлят някои тежести на социалната сигурност към частния сектор;

7. припомня, че взаимоспомагателните дружества не разполагат с юридическите 
инструменти, които да улеснят развитието им и транснационалните им дейности в 
рамките на вътрешния пазар;

8. счита, че законодателството относно взаимоспомагателните дружества варира 
значително в рамките на Съюза и че европейският устав би могъл да се използва 

                                               
1 Международна асоциация на взаимоспомагателните дружества (AIM), вж. меморандума на AIM до 
новия Европейски парламент.
2 AIM/AMICE, A European Statute for Mutual Societies (Европейски устав за взаимоспомагателните 
дружества), 2007 г.
3 Международен център за изследвания и информация за публичната икономика, социалната икономика и 
кооперативите (CIRIEC), The Social Economy in the European Union  (Социалната икономика в Европейския съюз), 
2007 г.
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като отправна точка за сближаване в някаква степен на националните 
законодателства;

9. изразява съжаление, че Комисията, след като оттегли предложението относно 
европейски устав за взаимоспомагателните дружества през 2006 г., не е отправяла 
ново предложение, което да даде на взаимоспомагателните дружества адекватен 
юридически инструмент за улесняване на техните трансгранични дейности;

10. приветства факта, че Комисията признава необходимостта от устав и че тя се 
ангажира да предостави по-качествено законодателство за организациите в 
сферата на социалната икономика (включително взаимоспомагателните 
дружества), като подчертава, че взаимоспомагателните дружества следва да могат 
да извършват трансгранична дейност като принос към европейското усилие за 
„насърчаване на растежа и укрепване на доверието“ в европейското икономическо 
пространство1;

11. припомня, че взаимоспомагателните дружества играят важна роля в икономиките 
на държавите членки, като се има предвид, че те допринасят за стратегическите 
цели на Съюза за осигуряване на приобщаващ растеж с достъп до основни 
ресурси, права и социални услуги за всички, както и на качествени здравни грижи 
за всички на основата на солидарността и неизключването;

12. подчертава, че социалната икономика, и по-специално взаимоспомагателното 
дружество, играе основна роля в икономиката на Съюза, като обединява 
рентабилността и солидарността, създава качествени работни места, укрепва 
социалното, икономическото и териториалното сближаване, генерира социален 
капитал, насърчава активното гражданство, солидарността и определен вид 
икономика с демократични ценности, която поставя човека на първи план и 
подкрепя устойчивото развитие и иновациите в социалната сфера и в сферата на 
околната среда и технологиите2;

13. припомня, че взаимоспомагателните дружества са призвани да изпълняват роля в 
посрещането на тези предизвикателства наред с частния сектор и че за тази цел те 
трябва да имат възможност да извършват дейност в рамките на Съюза в условия 
на конкуренция, равни с тези на другите видове предприятия;

14. изразява съжаление за съществуването на подобна празнина в законодателството 
на Съюза, като се има предвид, че взаимоспомагателните дружества не са 
специфично упоменати в Договорите и че зачитането на техните модели на 
предприятия не се предвижда в никакво вторично законодателство, за разлика от 
частните и публичните дружества, което засяга статута на взаимоспомагателните 
дружества, тяхното развитие и възможността за създаване на трансгранична 
група;

                                               
11 Съобщение на Комисията от 13 април 2011 г.  относно „Акт за единния пазар, Дванадесет лоста за насърчаване на 
растежа и укрепване на доверието, „Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)206).
2 Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. относно социалната икономика.
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15. припомня, че един европейски устав за взаимоспомагателните дружества е от 
съществено значение за по-доброто интегриране в единния пазар и поради това е 
важен като принос към постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, 
свързани с растежа и заетостта;

16. подчертава, че взаимоспомагателните дружества са стабилни и устойчиви и са 
устояли по-добре на финансовата криза въпреки всички икономии, по-конкретно 
в сферата на застрахователните услуги и социалната защита; припомня, че 
взаимоспомагателните дружества са особено активни по отношение на 
застаряването на населението и социалните нужди и че включването на 
взаимоспомагателните дружества в сферата на пенсионните услуги дава 
допълнителни възможности за гражданите на Съюза;

17. отправя искане до Комисията да взема предвид специфичните характеристики на 
взаимоспомагателните дружества, за да осигури равни условия на конкуренция, 
така че да се избегне допълнително дискриминиране и да се гарантира лоялен и 
конкурентен пазар.


