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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej:

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że wartości przyświecające towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych 
odpowiadają podstawowym zasadom europejskiego modelu społecznego;

2. przypomina, że towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych odgrywają istotną rolę w 
gospodarce Unii, zapewniając opiekę zdrowotną i świadczenia społeczne ponad 160 
milionom obywateli UE1; że wartość ich składek ubezpieczeniowych wynosi ponad 180 
miliardów euro2oraz że znajduje tam zatrudnienie ponad 350 000 osób w Unii3;

3. zwraca uwagę, że w 2010 r. 12,3 miliona obywateli Unii pracowało w innym państwie 
członkowskim, co odpowiada 2,5% populacji UE aktywnej zawodowo; 

4. podkreśla, że ponieważ towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych stanowią 25% rynku 
ubezpieczeniowego i 70% całkowitej liczby firm w sektorze, nie można lekceważyć ich 
znaczenia na jednolitym rynku4; 

5. zwraca uwagę, że świadczenia emerytalne i renty rodzinne stanowią największą część 
wydatków na ochronę socjalną oraz że starzenie się społeczeństwa może spowodować 
obciążenie wydatków publicznych na ochronę socjalną;

6. podkreśla, że zwiększenie wydatków na opiekę zdrowotną i świadczenia emerytalne 
może mieć znaczące konsekwencje dla stabilności i wypłacalności obecnych systemów 
ochrony socjalnej, co mogłoby skłonić państwa członkowskie do zmniejszenia wkładu 
w obowiązkową ochronę socjalną oraz przesunięcia niektórych obciążeń z ochrony 
socjalnej do sektora prywatnego;

7. przypomina, że towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie mają instrumentów 
prawnych sprzyjających ich rozwojowi oraz działalności transnarodowej na rynku 
wewnętrznym;

8. jest zdania, że prawo w zakresie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jest różne w 
obrębie Unii oraz że statut europejski mógłby posłużyć jako punkt wyjścia do pewnego 
zbliżenia ustawodawstw krajowych;

9. wyraża ubolewanie z powodu tego, że Komisja – po wycofaniu wniosku dotyczącego 
statutu europejskiego dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w 2006 r. – nie 

                                               
1Międzynarodowe Stowarzyszenie Ubezpieczeń Wzajemnych (AIM), patrz: AIM´s Memorandum to the new European 
Parliament (Memorandum AIM dotyczące nowego Parlamentu Europejskiego).
2AIM/AMICE, A European Statute for Mutual Societies, (AIM/AMICE – europejski statut dla towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych), 2007 r.
3Centre International de Recherches et d'Information sur l'Économie Publique, Sociale et Coopérative, (Międzynarodowe 
Centrum Badań i Informacji dotyczących Gospodarki Publicznej, Społecznej i Spółdzielczej, CIRIEC), 2007 r.
4COM(2011)206.
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przedstawiła nowego wniosku umożliwiającego stworzenie instrumentu prawnego dla 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, który ułatwiłby ich działalność transnarodową;

10. wyraża zadowolenie z uznania przez Komisję konieczności nadania rzeczonego statutu 
oraz z podjęcia się przez nią utworzenia lepszego prawodawstwa z myślą o 
organizacjach gospodarki społecznej (w tym o towarzystwach ubezpieczeń 
wzajemnych), podkreślając, że towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych powinny mieć 
możliwość prowadzenia działalności w sposób transgraniczny w ramach wkładu w 
dążenie Europy do „pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania” w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym5;

11. przypomina o tym, że towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych odgrywają znaczącą rolę 
w gospodarkach państw członkowskich, wnosząc wkład w osiągnięcie celów 
strategicznych Unii w postaci zapewnienia wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu przy jednoczesnym dostępie do podstawowych zasobów, praw i 
usług społecznych dla wszystkich oraz dobrej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich, 
opartym na solidarności i braku wykluczenia społecznego;

12. podkreśla, że gospodarka społeczna odgrywa pierwszoplanową rolę w gospodarce 
europejskiej, łącząc opłacalność i solidarność, umożliwiając tworzenie wysokiej jakości 
miejsc pracy, wzmacniając spójność społeczną, gospodarczą i regionalną, wytwarzając 
kapitał społeczny, wspierając aktywne obywatelstwo, solidarność i tworzenie wizji 
gospodarki innego typu opartej na wartościach demokratycznych, oprócz wspierania 
trwałego rozwoju oraz innowacji społecznych, środowiskowych i technologicznych;6;

13. przypomina o tym, że wzywa się towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych do odgrywania 
pewnej roli wobec tych wyzwań wraz z sektorem prywatnym, i że w tym celu powinny 
one mieć możliwość prowadzenia działalności w Unii w warunkach konkurencji na 
równi z innymi formami działalności;

14. wyraża ubolewanie z powodu istnienia luki w prawodawstwie Unii, ponieważ 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie są wyszczególnione w traktatach oraz że 
poszanowanie ich modelu przedsiębiorczości nie jest objęte żadnym prawodawstwem 
wtórnym, które odnosi się jedynie do przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, co 
narusza status towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, wpływa szkodliwie na ich rozwój i 
na możliwość utworzenia grupy transgranicznej;

15. przypomina, że nadanie statutu europejskiego towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych 
ma zasadnicze znaczenie dla ich skuteczniejszego włączenia do jednolitego rynku i 
sprzyja tym sposobem osiągnięciu celów strategii 2020 skupiających się na wzroście 
gospodarczym i zatrudnieniu;

16. podkreśla, że towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są elementami silnymi i trwałymi, 
które lepiej oparły się kryzysowi finansowemu we wszystkich obszarach gospodarki, w 
szczególności w dziedzinie ubezpieczeń i ochrony socjalnej; przypomina, że 

                                               
5Komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. – Akt o jednolitym rynku, dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i wzmocnienia zaufania (COM(2011) 206).
6Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej.
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towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych działają w sposób szczególnie aktywny, jeśli 
chodzi o problem starzenia się społeczeństwa i potrzeby społeczne, oraz że 
zaangażowanie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w dziedzinę świadczeń 
emerytalnych stwarza dodatkowe możliwości dla obywateli Unii;

17. zwraca się do Komisji o uwzględnienie szczególnych cech towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych w celu zapewnienia równych reguł konkurencji, aby uniknąć dalszej 
dyskryminacji i zapewnić istnienie uczciwego i konkurencyjnego rynku;


