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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy:

– állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet rá, hogy a kölcsönös önsegélyező pénztárak értékei megfelelnek az európai 
szociális modell alapelveinek;

2. emlékeztet rá, hogy a kölcsönös önsegélyező pénztárak jelentős szerepet játszanak az 
Unió gazdaságában azáltal, hogy több mint 160 millió európai polgár számára nyújtanak 
egészségügyi ellátást és társadalombiztosítási juttatásokat1, valamint hogy biztosítási 
díjak tekintetében több mint 180 milliárd eurót képviselnek és az Unió egészében 350 
000 embert foglalkoztatnak2;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy 2010-ben 12,3 millió európai dolgozott a sajátjától eltérő 
tagállamban, ami az Unió aktív lakosságának 2,5%-a;

4. hangsúlyozza, hogy a biztosítások piacának 25%-ával és az ágazatban tevékenykedő 
valamennyi vállalat 70%-ával rendelkező kölcsönös önsegélyező pénztárakat az 
egységes piac nem hagyhatja figyelmen kívül3;

5. megjegyzi, hogy az öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak a szociális védelemre 
fordított kiadások legjelentősebb részét alkotják, és hogy a népesség elöregedése azzal 
fenyeget, hogy a szociális védelemre fordított kiadások nyomás alá kerülnek;

6. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi ellátásra és a nyugdíjakra fordítandó kiadások 
növekedése jelentős következményekkel járhat a jelenlegi szociális védelmi rendszerek 
tartóssága és fedezete vonatkozásában, ami a tagállamokat a kötelező szociális 
védelemhez való hozzájárulásuk csökkentésére és a társadalombiztosítás költségeinek a 
magánszektorra való terhelésére ösztönözheti;

7. emlékeztet rá, hogy a kölcsönös önsegélyező pénztárak nem rendelkeznek fejlődésük és 
a belső piacon belüli, határokon átnyúló tevékenységeik elősegítését lehetővé tevő jogi 
eszközökkel;

8. úgy véli, hogy a kölcsönös önsegélyező pénztárakra vonatkozó jogszabályok jelentős 
eltéréseket mutatnak az Unión belül, valamint hogy az európai jogállás kiindulási 
alapként szolgálhatna a nemzeti jogi szabályozások egymáshoz való bizonyos mértékű 
közelítésének érdekében;

                                               
1 Association Internationale de la Mutualité (AIM), lásd: az AIM-nek az új Európai Parlamenthez intézett 

memorandumát
2 A Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztatóközpontja (CIRIEC), The Social 
Economy in the European Union (A szociális gazdaság az Európai Unióban), 2007. 
3 COM(2011)206
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9. sajnálja, hogy a Bizottság a kölcsönös önsegélyező pénztárak európai jogállásáról szóló 
javaslat 2006-os visszavonását követően nem tett olyan, újabb javaslatot, amely 
megfelelő jogi eszközzel látta volna el a kölcsönös önsegélyező pénztárakat határokon 
átnyúló tevékenységeik megkönnyítése érdekében;

10. üdvözli, hogy a Bizottság elismerte a jogállás szükségességét, valamint hogy 
kötelezettséget vállalt rá, hogy jobb minőségű jogi szabályozást biztosít a szociális 
gazdasági szervezetek számára (beleértve a kölcsönös önsegélyező pénztárakat is), 
hangsúlyozva, hogy a kölcsönös önsegélyező pénztáraknak képeseknek kellene lenniük 
arra, hogy a határokon átnyúló módon működjenek, hozzájárulva ahhoz az európai 
erőfeszítéshez, melynek célja „a növekedés serkentése és a bizalom növelése” az 
európai gazdasági térségben1;

11. emlékeztet rá, hogy a kölcsönös önsegélyező pénztárak fontos szerepet játszanak a 
tagállamok gazdaságában, tekintettel arra, hogy hozzájárulnak az Unió stratégiai 
célkitűzéseihez, melyek az inkluzív növekedés garantálása az alapvető erőforrásokhoz, 
jogokhoz és szociális szolgáltatásokhoz, valamint a minőségi egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférés mindenki számára való biztosítása mellett, mely a szolidaritás és 
kirekesztés-ellenes megközelítés alapján valósul meg;

12. hangsúlyozza, hogy a szociális gazdaság, és nevezetesen a kölcsönös önsegélyező 
pénztárak, a hasznosságot a szolidaritással ötvözve alapvető fontosságú szerepet 
játszanak az Unió gazdaságában, minőségi munkahelyeket teremtve, megerősítve a 
társadalmi, gazdasági és területi kohéziót, társadalmi tőkét hozva létre, előmozdítva az 
aktív polgári részvételt, a szolidaritást és a gazdaság egy demokratikus értékekkel 
rendelkező formáját, amely az embert helyezi a középpontba és támogatja a fenntartható 
fejlődést, valamint a szociális, környezetvédelmi és technológiai innovációt2;

13. emlékeztet rá, hogy a kölcsönös önsegélyező pénztárak arra hivatottak, hogy a 
magánszektor mellett szerepet vállaljanak ezen kihívások megválaszolásában, valamint 
hogy ezért képeseknek kell lenniük arra, hogy az Unión belül a vállalkozások egyéb 
formáira vonatkozó feltételekkel egyenlő feltételek mellett működjenek;

14. sajnálja, hogy az Unió jogi szabályozásában joghézag van, tekintettel arra, hogy a 
kölcsönös önsegélyező pénztárakról a szerződések nem tesznek külön említést, és hogy 
üzleti modelljükre semmilyen másodlagos jogi szabályozás nem vonatkozik, révén, 
hogy az csak a magán- és állami vállalatokra terjed ki, ami sérti a kölcsönös 
önsegélyező pénztárak jogállását, hátráltatja fejlődésüket és egy határokon átnyúló 
tevékenységű csoport létrehozását;

15. emlékeztet rá, hogy a kölcsönös önsegélyező pénztárak európai jogállása alapvetően 
fontos az egységes európai piacba való jobb integrálódás, valamint a növekedést és a 
foglalkoztatást középpontba állító 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához való
hozzájárulás érdekében;

                                               
11 A Bizottság „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom 
növeléséhez – „Együtt egy újfajta növekedésért” című, 2011. április 13-i közleményére (COM(2011)0206)
2 Az Európai Parlament 2009. február 19-i állásfoglalása a szociális gazdaságról
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16. hangsúlyozza, hogy a kölcsönös önsegélyező pénztárak stabil és tartós intézmények, 
tekintettel arra, hogy minden gazdaságban, és különösen a biztosítás és a szociális 
védelem terén, nagyobb ellenállást mutattak a gazdasági válsággal szemben;  emlékeztet 
rá, hogy a kölcsönös önsegélyező pénztárak különösen aktívak a lakosság 
elöregedésének és a szociális szükségletek terén felmerülő kérdések megválaszolásában, 
valamint hogy a nyugdíjakkal kapcsolatos szerepvállalásuk további lehetőségeket kínál 
az Unó polgárainak;

17. kéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a kölcsönös önsegélyező pénztárak 
jellegzetességeit az egyenlő versenyfeltételek garantálása érdekében a hátrányos 
megkülönböztetés további előfordulásainak elkerülése és a tisztességes és versenyképes 
piac biztosítása céljából;


