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FORSLAG
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er
korresponderende udvalg, til:
– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
1.

erindrer om, at værdierne bag gensidige selskaber svarer til de grundlæggende
principper for den europæiske sociale model;

2.

henviser til, at de gensidige selskaber spiller en hovedrolle i Unionens økonomi, idet de
leverer sundheds- og socialydelser til flere end 160 millioner EU-borgere1, samt til at de
repræsenterer flere end 180 milliarder euro i forsikringspræmier2 og beskæftiger flere
end 350 000 personer i EU3;

3.

påpeger, at der i 2010 var 12,3 millioner EU-borgere, som arbejdede i en anden
medlemsstat, hvilket svarer til 2,5 % af Unionens erhvervsaktive befolkning;

4.

understreger, at der i forbindelse med det indre marked ikke kan ses bort fra de
gensidige selskaber, som tegner sig for 25 % af forsikringsmarkedet og 70 % af det
samlede antal virksomheder i sektoren4;

5.

bemærker, at alders- og efterladtepensioner udgør størstedelen af udgifterne til social
beskyttelse, og at den demografiske aldring risikerer at sætte de offentlige udgifter til
social beskyttelse under pres;

6.

understreger, at forøgelsen af udgifterne til sundhedspleje og pensioner kan få alvorlige
følger for de nuværende sociale beskyttelsesordningers vedvarende dækning, hvilket
kan få medlemsstaterne til at sænke deres bidrag til den obligatoriske sociale beskyttelse
og flytte udgifter til social beskyttelse over mod den private sektor;

7.

minder om, at de gensidige selskaber ikke råder over juridiske værktøjer, hvormed de
kan fremme deres udvikling og deres grænseoverskridende aktiviteter på det indre
marked;

8.

finder, at lovgivningen om gensidige selskaber varierer betragteligt i EU, og at en
europæisk statut kan anvendes som udgangspunkt og føre til en vis tilnærmelse mellem
de nationale lovgivninger;

9.

beklager, at Kommissionen efter tilbagetrækningen af forslaget om en europæisk statut
for gensidige selskaber tilbage i 2006 ikke har forelagt et nyt forslag, som kunne udstyre
de gensidige selskaber med et passende juridisk instrument for at lette deres
grænseoverskridende aktiviteter;

1

Association Internationale de la Mutualité (AIM), Det internationale forbund af gensidige selskaber, jf.: AIM´s
Memorandum to the new European Parliament
2
AIM/AMICE, A European Statute for Mutual Societies, 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.
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10.

glæder sig over, at Kommissionen har erkendt behovet for en statut, og at den har
forpligtet sig til at forelægge lovgivning af bedre kvalitet for organisationer inden for
den sociale økonomi (herunder gensidige selskaber) og understreger, at de gensidige
selskaber skal kunne operere på tværs af grænserne som en del af de europæiske
bestræbelser på at skabe vækst og øge tilliden til det indre marked1;

11.

minder om, at de gensidige selskaber spiller en vigtig rolle i medlemsstaternes økonomi,
i og med de bidrager til Unionens strategiske mål om at sikre en inklusiv vækst med
adgang til grundlæggende ressourcer, rettigheder og sociale ydelser for alle samt til
sundhedspleje af høj kvalitet for alle på grundlag af solidaritet og inklusion;

12.

understreger, at den sociale økonomi, og navnlig de gensidige selskaber, spiller en
afgørende rolle for den EU’s økonomi ved at kombinere lønsomhed med solidaritet,
skabe kvalitetsarbejdspladser og ved at styrke social og regional samhørighed, skabe
social kapital, fremme et aktivt medborgerskab, solidaritet og en form for økonomi med
demokratiske værdier, der sætter mennesker i første række ud over at støtte bæredygtig
udvikling samt innovation på det sociale, miljømæssige og teknologiske område2;

13.

erindrer om, at de gensidige selskaber sammen med den private sektor skal spille en
rolle i disse udfordringer, og at de derfor skal kunne operere inden for Unionen på
samme konkurrencevilkår som dem, der er gældende for andre former for
virksomheder;

14.

beklager, at der er et hul i Unionens lovgivning, eftersom gensidige selskaber ikke
nævnes specifikt i traktaterne, og at hensynet til deres forretningsmodel ikke dækkes
nogen form for afledt lovgivning, hvori der kun henvises til offentlige og private
virksomheder, hvilket berører statutten for gensidige selskaber, til udviklingen af disse
og oprettelsen af en grænseoverskridende koncern;

15.

minder om, at en europæisk statut for gensidige selskaber er afgørende for en bedre
integration af disse i det indre marked og desuden kan bidrage til at nå målene med
Europa 2020-strategien, der bygger på vækst og beskæftigelse;

16.

understreger, at gensidige selskaber er solide og varige, de modstod bl.a. finanskrisen
bedst, i alle økonomier, navnlig inden for forsikringer og social beskyttelse; minder om,
at de gensidige selskaber er særligt aktive hvad angår befolkningens aldring og sociale
behov, og at inddragelsen af gensidige selskaber på pensionsområdet giver
unionsborgerne yderligere muligheder;

17.

opfordrer Kommissionen til at tage højde for de gensidige selskabers særlige
karakteristika for at sikre lige konkurrencevilkår for at undgå yderligere
forskelsbehandling og sikre et fair og konkurrenceorienteret marked.

1

Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 "Akten for det indre marked - Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget
tillid - "Sammen om fornyet vækst"" (COM(2011)0206).
2

Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2009 om socialøkonomi.
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