
PA\896471RO.doc PE483.860v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

2012/2039(INI)

19.3.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

privind statutul societăților mutuale europene
(2012/2039(INI))

Raportoare pentru aviz: Regina Bastos

(Inițiativă – articolul 42 din Regulamentul de procedură)



PE483.860v02-00 2/4 PA\896471RO.doc

RO

PA_NonLeg_art42



PA\896471RO.doc 3/4 PE483.860v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond,

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că valorile societăților mutuale corespund principiilor fundamentale ale 
modelului social european;

2. reamintește că societățile mutuale joacă un rol major în cadrul economiei Uniunii, 
oferind îngrijiri medicale și prestații sociale unui număr de peste 160 de milioane de 
cetățeni europeni1, că acestea reprezintă peste 180 de miliarde de euro de prime de 
asigurări2 și că oferă loc de muncă unui număr de peste 350 000 de persoane în Uniune3; 

3. evidențiază faptul că în 2010, 12,3 milioane de cetățeni europeni lucrau într-un alt stat 
membru, ceea ce reprezintă 2,5 din populația activă a Uniunii; 

4. subliniază că societățile mutuale, având o cotă de 25% din piața de asigurări și 
reprezentând 70% din totalul întreprinderilor din sector, nu pot fi ignorate de piața 
unică4; 

5. subliniază că pensiile pentru limită de vârstă și cele de urmaș reprezintă partea cea mai 
importantă din cheltuielile pentru protecție socială și că îmbătrânirea demografică riscă 
să exercite o presiune asupra cheltuielilor publice destinate protecției sociale;

6. subliniază că creșterea cheltuielilor legate de îngrijirile medicale și de pensii ar putea 
avea consecințe semnificative pentru perenitatea și acoperirea actualelor regimuri de 
protecție socială, ceea ce ar putea determina statele membre să reducă nivelul 
contribuției la protecția socială obligatorie și să transfere sarcini care țin de securitatea 
socială către sectorul privat;

7. reamintește că societățile mutuale nu dispun de instrumente juridice care să le faciliteze 
dezvoltarea și activitățile transnaționale în cadrul pieței interne;

8. consideră că legislația privind societățile mutuale variază în mod considerabil în cadrul 
Uniunii și că statutul european ar putea fi utilizat ca punct de plecare către o anumită 
apropiere a legislațiilor naționale;

9. regretă că, după ce și-a retras, în 2006, propunerea de statut european pentru societățile 
mutuale, Comisia nu a făcut o nouă propunere prin care să pună la dispoziția acestora un 
instrument juridic adecvat, care să le faciliteze activitățile transfrontaliere;

                                               
1 Asociația Internațională pentru Asistență Reciprocă (AIM), a se vedea: Memorandumul AIM adresat noului 

Parlament European.
2 AIM/AMICE, Un statut european pentru întreprinderile mutuale, 2007
3 Centrul Internațional de Cercetare și Informare privind Economia Publică, Socială și Cooperatistă (CIRIEC), 
Economia socială în Uniunea Europeană, 2007.
4 COM(2011) 206.
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10. salută faptul că Comisia a recunoscut necesitatea unui statut și că s-a angajat să pună la 
dispoziția organizațiilor din economia socială (inclusiv societăților mutuale) o legislație 
de mai bună calitate, subliniind că acestea din urmă ar trebui să poată fi capabile să 
acționeze și în afara frontierelor, ca o contribuție la efortul european pentru „stimularea 
creșterii și întărirea încrederii” în zona economică europeană5;

11. reamintește că societățile mutuale joacă un rol important în economiile statelor membre, 
având în vedere că acestea contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice ale Uniunii 
de asigurare a unei creșteri favorabile incluziunii, cu acces la resursele de bază, la 
drepturi și servicii sociale pentru toți, precum și la îngrijiri medicale de calitate pentru 
toți, bazate pe solidaritate și neexcludere;

12. subliniază că economia socială, și în special societățile mutuale, joacă un rol esențial în 
economia Uniunii, combinând profitabilitatea cu solidaritatea, creând locuri de muncă 
de bună calitate, consolidând coeziunea socială, economică și teritorială, generând 
capital social, promovând cetățenia activă, solidaritatea și un tip de economie bazată pe 
valori democratice, care acordă prioritate oamenilor și sprijină dezvoltarea durabilă și 
inovarea socială, tehnologică și de mediu6;

13. reamintește că societățile mutuale trebuie să aibă un rol de jucat în cadrul acestor 
provocări alături de sectorul privat și că, pentru aceasta, ele trebuie să fie capabile să 
acționeze în cadrul Uniunii în condiții de concurență similare cu cele ale celorlalte 
forme de întreprinderi;

14. regretă că există o lacună în legislația Uniunii, având în vedere că societățile mutuale nu 
sunt menționate în mod expres în tratate și că respectarea modelelor lor de întreprinderi 
nu face obiectul niciunei legislații secundare, aceasta din urmă nereferindu-se decât la 
întreprinderile publice și private, ceea ce aduce atingere statutului societăților mutuale, 
dezvoltării acestora și creării unei grupări transfrontaliere;

15. reamintește că statutul european al societăților mutuale este esențial pentru o mai bună 
integrare pe piața unică, contribuind astfel la atingerea obiectivelor strategiei 2020, 
axate pe creștere și ocuparea forței de muncă;

16. subliniază că societățile mutuale reprezintă elemente solide și perene, care au rezistat 
mai bine la criza financiară, în toate economiile, în special în domeniul asigurărilor și al 
protecției sociale;  reamintește că societățile mutuale sunt active în special în domeniul 
îmbătrânirii demografice și al nevoilor sociale și că implicarea acestora în domeniul 
pensiilor oferă oportunități suplimentare cetățenilor Uniunii;

17. solicită Comisiei să țină seama de caracteristicile specifice ale societăților mutuale  
pentru a garanta egalitatea condițiilor de concurență, în vederea evitării unor 
discriminări suplimentare și a garantării unei piețe echitabile și concurențiale.

                                               
5 Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru 
stimularea creșterii și întărirea încrederii – «Împreună pentru o nouă creștere»” (COM(2011)206).
6 Rezoluția Parlamentului European din 19 februarie 2009 privind economia socială.


