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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et vastastikustele ühingutele omased väärtused vastavad Euroopa 
sotsiaalmudeli aluspõhimõtetele;

2. tuletab meelde, et vastastikustel ühingutel on Euroopa Liidu majanduses oluline koht, 
sest nad tagavad rohkem kui 160 miljonile Euroopa kodanikule1 tervishoiuteenused ja 
sotsiaaltoetused ning koguvad üle 180 miljardi euro kindlustuspreemiaid2 ja annavad
Euroopa Liidus tööd rohkem kui 350 000 inimesele3;

3. juhib tähelepanu sellele, et 2010. aastal töötas muus kui elukohaliikmesriigis 
12,3 miljonit Euroopa Liidu kodanikku, mis moodustab liidu töötavast 
elanikkonnast 2,5%; 

4. rõhutab, et kuna kõnealuste ühingute turuosa kindlustusturul on 25% ja need 
moodustavad 70% sektoris tegutsevatest ettevõtjatest, ei saa neid ühtsel turul eirata4; 

5. märgib, et vanadus- ja toitjakaotuspensionid moodustavad sotsiaalkaitsekuludest 
suurima osa ning elanikkonna vananemine hakkab avaliku sektori 
sotsiaalkaitsekulutustele mõju avaldama;

6. rõhutab, et tervishoiu- ja pensionikulutuste suurenemine võib märkimisväärselt 
mõjutada praeguste sotsiaalkaitsesüsteemide püsivust ja ulatust, mis omakorda võib viia 
selleni, et liikmesriigid vähendavad panust kohustuslikku sotsiaalkaitsesse ja kannavad 
sotsiaalkindlustuskulud üle erasektorisse;

7. tuletab meelde, et vastastikuste ühingute käsutuses ei ole õigusvahendeid oma arengu ja 
siseturul toimuva piiriülese tegevuse hõlbustamiseks;

8. on seisukohal, et vastastikuseid ühinguid käsitlevad õigusaktid on liikmesriikides 
märkimisväärselt erinevad ning Euroopa vastastikuse ühingu põhikirjast võiks saada 
lähtealus liikmesriikide õigusaktide teatavaks ühtlustamiseks;

9. avaldab kahetsust, et komisjon ei ole pärast seda, kui ta Euroopa vastastikuse ühingu 
põhikirja käsitleva ettepaneku 2006. aastal tagasi võttis, esitanud uut ettepanekut, mis 
annaks vastastikustele ühingutele sobivad õigusvahendid piiriülese tegevuse 
hõlbustamiseks;

                                               
1 Association Internationale de la Mutualité (rahvusvaheline vastastikuste ühingute liit, AIM), vt AIMi memorandum uuele 

Euroopa Parlamendile.
2 AIM/AMICE, A European Statute for Mutual Societies (Euroopa vastastikuse ühingu põhikiri), 2007.
3 Rahvusvaheline rahva-, sotsiaal- ja kooperatiivmajandusuuringute ja -teabe keskus (CIRIEC), The Social Economy in the 
European Union (Sotsiaalmajandus Euroopa Liidus), 2007.
4 COM(2011)206.
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10. tervitab asjaolu, et komisjon on põhikirja vajalikkust tunnistanud ja tegutseb selle nimel, 
et luua sotsiaalmajanduse organisatsioonidele (sh vastastikustele ühingutele) 
kvaliteetsem õigusraamistik, rõhutades, et vastastikused ühingud peavad olema 
võimelised piiriüleselt tegutsema, andes nii panuse üleeuroopalistesse jõupingutustesse 
„majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks” Euroopa 
majanduspiirkonnas5;

11. tuletab meelde, et vastastikustel ühingutel on oluline roll liikmesriikide majanduses, sest 
nad aitavad saavutada Euroopa Liidu strateegilisi eesmärke tagada kaasav 
majanduskasv ja kõigi juurdepääs peamistele vahenditele, sotsiaalõigustele ja -
teenustele, samuti solidaarsusel ja kaasamisel põhinevale kvaliteetsele 
tervishoiuteenusele;

12. rõhutab, et sotsiaalmajandusel, mis ühendab kasumlikkuse ja solidaarsuse, ning eriti 
vastastikustel ühingutel on Euroopa majanduses tähtis koht, kuna see võimaldab luua 
kvaliteetseid töökohti ning suurendada sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, luua sotsiaalset kapitali, edendada kodanikuaktiivsust ja solidaarsust, 
samuti demokraatlike väärtustega majandust, kus inimesed on esmatähtsad, lisaks 
edendada säästvat arengut ja sotsiaalset, keskkonnaalast ning tehnoloogilist 
uuendustegevust6;

13. tuletab meelde, et vastastikuseid ühinguid on koos erasektoriga kutsutud üles osalema 
nimetatud probleemidele reageerimisel ning et selleks peab neil olema võimalik 
tegutseda Euroopa Liidus teiste ettevõtlusvormidega võrdsetel konkurentsitingimustel;

14. avaldab kahetsust tühimiku pärast Euroopa Liidu õigusaktides, arvestades, et 
vastastikuseid ühinguid aluslepingutes konkreetselt ei nimetata ning nende 
ettevõtlusmudeli tunnustamist ei taga ka teisesed õigusaktid, mis piirduvad avaliku ja 
erasektori ettevõtetele viitamisega; see omakorda kahjustab vastastikuste ühingute 
staatust, takistab nende arengut ja piiriüleste kontsernide loomist;

15. tuletab meelde, et Euroopa vastastikuse ühingu põhikirja väljatöötamine on hädavajalik, 
et integreerida paremini ühtne turg ning aidata kaasa Euroopa 2020. aasta 
majanduskasvu ja tööhõive strateegia eesmärkide saavutamisele;

16. rõhutab, et vastastikused ühingud on tugevad ja kestvad ning on igas 
majandusvaldkonnas ja eriti kindlustus- ja sotsiaalkaitse valdkonnas paremini 
finantskriisiga toime tulnud; tuletab meelde, et vastastikused ühingud tegutsevad eriti 
aktiivselt valdkondades, mis on seotud elanikkonna vananemise ja sotsiaalsete 
vajadustega, ning nende tegevuse mõju pensionide valdkonnas loob Euroopa Liidu 
kodanikele täiendavaid võimalusi;

17. palub komisjonil arvestada vastastikuste ühingute eripäraga, et tagada võrdsed 
konkurentsitingimused, vältida sellega täiendavat diskrimineerimist ning tagada õiglane 
ja konkurentsile rajatud turg.

                                               
5 Komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatis „Ühtse turu akt – kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse 

suurendamiseks „Üheskoos uue majanduskasvu eest”” (COM(2011) 206).
6 Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2009. aasta resolutsioon sotsiaalmajanduse kohta.


