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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad savidraudos draugijų vertybės atitinka pagrindinius Europos socialinio 
modelio principus;

2. primena, kad savidraudos draugijos yra labai svarbios Sąjungos ekonomikai, nes teikia 
sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas daugiau negu 160 mln. Europos piliečių1, 
kad jos gauna daugiau negu 180 mlrd. EUR draudimo įmokų2 ir kad jose dirba daugiau 
negu 350 000 asmenų Sąjungoje3;

3. pažymi, kad 2010 m. 12,3 mln. Europos piliečių (2,5 proc. darbingų Sąjungos 
gyventojų) dirbo kitoje valstybėje narėje; 

4. pabrėžia, kad savidraudos draugijoms tenka 25 proc. draudimo rinkos ir jos sudaro 
70 proc. visų šio sektoriaus įmonių, todėl į jas bendrojoje rinkoje negalima nekreipti 
dėmesio4; 

5. pažymi, kad senatvės ir maitintojo netekimo pensijos sudaro didžiausią socialinės 
apsaugos išlaidų dalį ir kad dėl senėjančios visuomenės gali kilti sunkumų finansuoti 
viešąsias išlaidas socialinei apsaugai;

6. pabrėžia, kad sveikatos priežiūros ir pensijų išlaidų padidinimas galėtų padaryti didelį 
poveikį dabartinių socialinės apsaugos sistemų ilgalaikiškumui ir aprūpinimui lėšomis, 
todėl valstybės narės galėtų sumažinti privalomas socialinio draudimo įmokas ir 
socialinio draudimo prievoles perleisti privačiajam sektoriui;

7. primena, kad savidraudos draugijos neturi teisinių priemonių, leidžiančių palengvinti jų 
plėtrą ir tarptautinę veiklą vidaus rinkoje;

8. mano, kad su savidraudos draugijomis susiję teisės aktai Sąjungoje labai skiriasi ir kad 
atliekant tam tikrą nacionalinės teisės aktų derinimą galėtų būti remiamasi Europos 
statutu;

9. apgailestauja, kad Komisija, 2006 m. atsiėmusi pasiūlymą dėl Europos savidraudos 
draugijų statuto, nepateikė naujo pasiūlymo, kuris būtų tinkama teisinė priemonė 
siekiant palengvinti savidraudos draugijų tarptautinę veiklą;

                                               
1 Tarptautinė savitarpio pagalbos asociacija (AIM), žr. dokumentą 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; Tarptautinis 
viešosios, socialinės ir kooperatinės ekonomikos tyrimų ir informacijos centras), The Social Economy in the 
European Union, 2007.
4 COM(2011) 206.
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10. palankiai vertina tai, kad Komisija pripažino, jog statutas yra būtinas, ir įsipareigojo 
pateikti geresnės kokybės teisės aktą, skirtą socialinės ekonomikos organizacijoms 
(įskaitant savidraudos draugijas), ir pabrėžia, kad savidraudos draugijos turėtų turėti 
galimybę vykdyti tarptautinę veiklą ir taip prisidėti prie Europos pastangų Europos 
ekonominėje zonoje skatinti augimą ir stiprinti pasitikėjimą5;

11. primena, kad savidraudos draugijos svarbios valstybių narių ekonomikai, nes padeda 
įgyvendinti strateginius Sąjungos tikslus – užtikrinti integracinį augimą visiems 
suteikiant galimybę naudotis pagrindiniais ištekliais, socialinėmis teisėmis ir 
paslaugomis, taip pat kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis remiantis 
solidarumo ir neatskirties principais;

12. pabrėžia, kad socialinei ekonomikai, kurioje pelningumas derinamas su solidarumu, ir 
ypač savidraudos draugijoms tenka itin svarbus vaidmuo Europos ekonomikoje, kadangi 
socialinė ekonomika sudaro sąlygas kurti kokybiškas darbo vietas, didinti socialinę, 
ekonominę ir teritorinę sanglaudą, kurti socialinį kapitalą, skatinti piliečių aktyvumą, 
solidarumą ir demokratijos vertybėmis grindžiamą tokio tipo ekonomiką, kurioje 
didžiausia svarba teikiama žmonėms, remiamas tvarus vystymasis ir skatinamos 
socialinės, aplinkos apsaugos ir technologijų naujovės6;

13. primena, kad savidraudos draugijos kartu su privačiuoju sektoriumi turi atlikti tam tikrą 
vaidmenį įgyvendinant šiuos uždavinius, todėl jos turi turėti galimybę veikti Sąjungoje 
tokiomis pat konkurencinėmis sąlygomis kaip ir kitų formų įmonės;

14. apgailestauja, kad Sąjungos teisės aktuose yra spragų, nes savidraudos draugijos 
konkrečiai nenurodomos Sutartyse, ir kad šių draugijų verslo modeliai neapibūdinami 
jokiame antrinės teisės akte – antrinėje teisėje minimos tik valstybinės ir privačios 
įmonės, todėl trukdoma įgyvendinti savidraudos draugijų statutą, vykdyti jų plėtrą ir 
kurti tarptautinę grupę;

15. primena, kad Europos savidraudos draugijų statutas labai svarbus siekiant užtikrinti 
geresnę integraciją į bendrąją rinką ir taip padėti įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tikslus, kuriais siekiama augimo ir užimtumo;

16. pabrėžia, kad savidraudos draugijos yra stabilios ir ilgalaikės ir kad jos geriau ištvėrė 
finansų krizę visose ekonomikos srityse, ypač draudimo ir socialinės apsaugos srityse; 
primena, kad savidraudos draugijos ypač aktyviai veikia sprendžiant senėjančios 
visuomenės ir socialinių poreikių klausimą ir kad joms dalyvaujant pensijų sektoriuje 
Sąjungos piliečiams suteikiama papildomų galimybių;

17. ragina Komisiją atsižvelgti į konkrečius savidraudos draugijų ypatumus siekiant 
užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas, kad būtų išvengta papildomos 
diskriminacijos ir užtikrinta subalansuotos ir konkurencingos rinkos veikla.

                                               
5 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatas „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui 
stiprinti. „Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (COM(2011) 206).
6 2009 m. vasario 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl socialinės ekonomikos.


