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NÁVRHY
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy:
1.

připomíná, že hodnoty vzájemných společností odpovídají základním zásadám
evropského sociálního modelu;

2.

připomíná, že vzájemné společnosti hrají klíčovou úlohu v hospodářství EU tím, že
poskytují zdravotní péči a sociální dávky více něž 160 milionům evropských občanů1,
že představují více než 180 miliard EUR pojistného2 a zaměstnávají více než 350 000
osob v EU3;

3.

podotýká, že v roce 2010 pracovalo 12,3 milionů evropských občanů v jiném členském
státě, což představuje 2,5 % pracovní síly EU;

4.

zdůrazňuje, že s 25% podílem na trhu pojištění a 70 % z celkového počtu podniků
v tomto odvětví4 nelze vzájemné společnosti v rámci jednotného trhu opomíjet;

5.

poznamenává, že starobní a pozůstalostní důchody tvoří nejzásadnější podíl výdajů na
sociální ochranu a že stárnutí obyvatelstva může vyvolávat napětí v oblasti veřejných
výdajů na sociální ochranu;

6.

zdůrazňuje, že nárůst výdajů v oblasti zdravotní péče a důchodů může mít značné
dopady na udržitelnost a pokrytí stávajících systémů sociální ochrany, což by mohlo
vést k tomu, že členské státy sníží výši povinného příspěvku na sociální ochranu
a převedou část nákladů na sociální zabezpečení do soukromého sektoru;

7.

připomíná, že vzájemné společnosti nemají právní nástroje, které by jim usnadňovaly
jejich rozvoj a jejich nadnárodní činnosti na vnitřním trhu;

8.

je přesvědčen, že v rámci Evropské unie existují značné rozdíly, pokud jde o právní
předpisy pro vzájemné společnosti, a že evropský statut by mohl sloužit jako výchozí
bod, jenž povede k určitému sblížení vnitrostátních právních předpisů;

9.

vyjadřuje politování nad skutečností, že Komise poté, co v roce 2006 stáhla svůj návrh
na zřízení evropského statutu pro vzájemné společnosti, nepředložila nový návrh, jenž
by vzájemným společnostem poskytoval vhodný právní nástroj k usnadnění jejich
přeshraničních činností;

10.

vítá skutečnost, že Komise statut uznává za nezbytný a že se zavázala k vypracování
kvalitnějších právních předpisů pro organizace sociální ekonomiky (včetně vzájemných

1

Mezinárodní sdružení vzájemných pojišťoven (AIM), viz: Memorandum sdružení AIM nově zvolenému
Evropskému parlamentu
2
Evropský statut vzájemných společností (A European Statute for Mutual Societies) AIM / AMICE, 2007
3

Centre international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative (CIRIEC), The Social
Economy in the European Union, 2007
4
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společností), a zdůrazňuje přitom skutečnost, že vzájemné společnosti by měly být
schopné působit přeshraničně a přispívat tak k evropským snahám „o zvýšení růstu
a posílení důvěry“ v evropské hospodářské oblasti5;
11.

připomíná, že vzájemné společnosti hrají zásadní úlohu v hospodářství jednotlivých
členských států, neboť přispívají k dosažení strategických cílů Unie, mezi něž patří růst
podporující začlenění s univerzálním přístupem k základním zdrojům, právům
a sociálním službám pro všechny, jakožto i zajištění kvalitní zdravotní péče založené na
solidaritě a nevylučování;

12.

zdůrazňuje, že sociální ekonomika (a zvláště vzájemné společnosti), která spojuje
ziskovost a solidaritu, hraje prvořadou úlohu v evropském hospodářství tím, že vytváří
kvalitní pracovní místa, posiluje sociální, hospodářskou a územní soudržnost, vytváří
sociální kapitál, podporuje aktivní občanství, solidaritu a typ hospodářství
s demokratickými hodnotami, které klade lidi na první místo, a kromě toho podporuje
udržitelný rozvoj a sociální, environmentální a technické inovace6;

13.

připomíná, že vzájemné společnosti by měly hrát významnou úlohu při řešení těchto
problémů společně se soukromým sektorem, a že z tohoto důvodu musí být činné uvnitř
Unie za stejných konkurenčních podmínek, jaké se vztahují i na jiné formy společností;

14.

vyjadřuje politování nad tím, že v právních předpisech Unie existuje mezera vzhledem
k tomu, že vzájemné společnosti nejsou výslovně uvedeny ve smlouvách a respektování
jejich obchodních modelů není zahrnuto v žádných sekundárních právních předpisech,
jež se vztahují pouze na veřejné anebo soukromé podniky, což má nepříznivé důsledky
pro statut vzájemných společností, jejich rozvoj a vytvoření nadnárodní skupiny;

15.

připomíná, že evropský statut pro vzájemné společnosti má zásadní význam pro docílení
lepšího začlenění do jednotného trhu, a tím pro dosažení cílů strategie Evropa 2020,
které jsou zaměřené na růst a zaměstnanost;

16.

zdůrazňuje, že vzájemné společnosti představují ve všech hospodářstvích, zejména
v oblasti pojištění a sociální ochrany, odolné a stálé prvky, jež dobře obstály ve finanční
krizi; připomíná, že vzájemné společnosti jsou obzvlášť aktivní v oblasti stárnutí
obyvatelstva a sociálních potřeb a že zapojení vzájemných společností do oblasti
důchodů nabízí občanům Unie další možnosti;

17.

vyzývá Komisi, aby zohlednila zvláštní znaky vzájemných společností pro zajištění
rovných podmínek hospodářské soutěže, čímž zabrání dalším diskriminacím a zajistí
spravedlivé konkurenční podmínky na trhu.

5

Sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu
a posílení důvěry – „Společně pro nový růst‘“ (COM(2011)206)
6

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2009 o sociální ekonomice
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