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EHDOTUKSET
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden
valiokuntaa
– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin
hyväksyy:
1.

muistuttaa, että keskinäisten yhtiöiden arvot vastaavat Euroopan sosiaalimallin
perusperiaatteita;

2.

muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä on suuri merkitys EU:n taloudelle, koska ne
tarjoavat terveydenhuollon ja sosiaalietuudet yli 160 miljoonalle EU:n kansalaiselle1,
niiden osuus vakuutusmaksuista on yli 180 miljoonaa euroa2 ja ne työllistävät yli
350 000 henkilöä Euroopan unionissa3;

3.

huomauttaa, että vuonna 2010 12,3 miljoonaa EU:n kansalaista, eli noin 2,5 prosenttia
unionin työssä käyvästä väestöstä, kävi töissä toisessa jäsenvaltiossa;

4.

korostaa, että keskinäisten yhtiöiden osuus vakuutusmarkkinoista on 25 prosenttia ja
alan yritysten kokonaismäärästä 70 prosenttia, joten niitä ei voi jättää huomiotta
sisämarkkinoilla4;

5.

huomauttaa, että sosiaaliturvamenoista suurin osa koostuu eläkkeistä ja perheeläkkeistä ja väestön ikääntyminen aiheuttaa paineita sosiaaliturvaan varatuille
julkisille menoille;

6.

korostaa, että terveydenhuolto- ja eläkemenojen kasvu voi vaikuttaa merkittävästi
nykyisten sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyteen ja kattavuuteen, mikä puolestaan voi
johtaa siihen, että jäsenvaltiot alentavat sosiaaliturvan pakollista rahoitusosuuttaan ja
siirtävät sosiaaliturvakustannuksia yksityiselle sektorille;

7.

muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä ei ole käytössään oikeudellisia välineitä, jotka
edistäisivät niiden kehitystä ja rajat ylittävää toimintaa sisämarkkinoilla;

8.

katsoo, että keskinäisiä yhtiöitä koskeva lainsäädäntö vaihtelee merkittävästi unionin
sisällä ja eurooppalaiset säännöt voisivat toimia lähtökohtana kansallisten lakien
lähentämiselle;

9.

pahoittelee sitä, että komissio sen jälkeen, kun se peruutti ehdotuksensa
eurooppalaisista säännöistä keskinäisille yhtiöille vuonna 2006, ei ole tehnyt uutta
ehdotusta, jossa keskinäisille yhtiöille annettaisiin käyttöön riittävä oikeudellinen
väline edistämään niiden rajat ylittävää toimintaa;

1

Keskinäisten yhtiöiden kansainvälinen liitto (International Association for Mutual Assistance, AIM), ks. AIM:n muistio
uudelle Euroopan parlamentille.
2
AIM/AMICE, "A European Statute for Mutual Societies", 2007.
3
Julkisen talouden, osuus- ja yhteisötalouden ja osuustoimintatalouden kansainvälinen tutkimus- ja tiedotuskeskus
(CIRIEC), "Osuus- ja yhteisötalous Euroopan unionissa", 2007.
4
COM(2011)0206.
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10.

on mielissään siitä, että komissio on tunnustanut sääntöjen tarpeellisuuden ja pyrkii
luomaan laadukkaampaa lainsäädäntöä osuus- ja yhteisötalouden organisaatioille
(mukaan luettuina keskinäiset yhtiöt), ja korostaa, että keskinäisten yhtiöiden pitäisi
pystyä toimimaan yli rajojen, koska se edesauttaisi EU:n toimia "kasvun
vahdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi" Euroopan talousalueella 5;

11.

muistuttaa, että keskinäisillä yhtiöillä on merkittävä asema jäsenvaltioiden taloudessa,
koska ne edesauttavat EU:n strategisia tavoitteita varmistaa kasvu, johon sisältyy
perusresurssien, oikeuksien ja sosiaalipalveluiden sekä solidaarisuuteen ja
syrjimättömyyteen perustuvan laadukkaan terveydenhuollon saatavuus kaikille;

12.

korostaa, että osuus- ja yhteisötaloudella ja erityisesti keskinäisillä yhtiöillä on
olennainen rooli EU:n taloudessa, kun se yhdistää kannattavuuden solidaarisuuteen,
luo korkealaatuisia työpaikkoja, lujittaa sosiaalista, taloudellista ja alueellista
yhteenkuuluvuutta, luo sosiaalista pääomaa, edistää aktiivista kansalaisuutta,
yhteisvastuullisuutta ja demokraattisiin arvoihin perustuvaa talousmallia, joka asettaa
ihmiset etusijalle, ja lisäksi tukee kestävää kehitystä sekä sosiaalista, ympäristöön
liittyvää ja teknologista innovaatiota6;

13.

muistuttaa, että keskinäisiä yhtiöitä pyydetään ottamaan osaa näiden haasteiden
ratkaisemiseen yksityisen sektorin rinnalla ja sitä varten niillä pitäisi olla yhtäläiset
kilpailuolosuhteet unionin sisäisessä toiminnassa kuin muillakin yritysmuodoilla;

14.

pahoittelee EU:n lainsäädännössä olevia puutteita, koska keskinäisistä yhtiöistä ei ole
erityismainintaa perussopimuksissa ja koska niiden liiketoimintamalli ei sisälly
kattavasti mihinkään osaan sekundaarilainsäädäntöä, jossa viitataan vain julkisiin ja
yksityisiin yrityksiin, mikä loukkaa keskinäisiä yhtiöitä koskevia sääntöjä ja vaikeuttaa
keskinäisten yritysten kehitystä ja rajat ylittävän ryhmittymän perustamista;

15.

muistuttaa, että keskinäisiä yhtiöitä koskevat eurooppalaiset säännöt edistävät
olennaisesti sisämarkkinoiden yhdentymistä ja Eurooppa 2020 -strategian kasvua ja
työllisyyttä koskevien tavoitteiden saavuttamista;

16.

korostaa, että koska keskinäiset yhtiöt pystyvät torjumaan talouskriisin vaikutuksia
muita yrityksiä paremmin, niillä on vakaa ja kestävä asema kaikissa talouksissa
erityisesti vakuutus- ja sosiaalisen suojelun alalla; muistuttaa, että keskinäiset yhtiöt
toimivat aktiivisesti erityisesti väestön vanhenemisen ja sosiaalisten tarpeiden alalla, ja
niiden osallisuus eläkealalla tarjoaa lisää vaihtoehtoja EU:n kansalaisille;

17.

vaatii komissiota ottamaan huomioon keskinäisten yhtiöiden erityispiirteet, jotta
varmistetaan yhtenäiset kilpailuolosuhteet, vältetään syrjintää ja taataan tasapuoliset ja
kilpailukykyiset markkinat.

5

Huhtikuun 13. päivänä 2011 annettu komission tiedonanto "Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun
vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi – 'Yhdessä uuteen kasvuun'"(COM(2011)0206).
6
Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. helmikuuta 2009 osuus- ja yhteisötaloudesta.
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