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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor:

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že hodnoty vzájomných spoločností zodpovedajú základným zásadám 
európskeho sociálneho modelu;

2. pripomína, že vzájomné spoločnosti zohrávajú významnú úlohu v hospodárstve Únie 
tým, že poskytujú zdravotnú starostlivosť a sociálne dávky viac ako 160 miliónom 
európskych občanov1, predstavujú viac ako 180 miliárd poistných bonusov2 a 
zamestnávajú viac než 350 000 osôb v Únii3;

3. poukazuje na to, že v roku 2010 pracovalo 12,3 milióna európskych občanov v inom 
členskom štáte, čo predstavuje 2,5 % pracujúcich osôb Únie;

4. zdôrazňuje, že pri 25 % podiele na trhu poistenia a 70 % podiele na celkovom počte 
podnikov v odvetví jednotný trh nemôže vzájomné spoločnosti ignorovať4;

5. poukazuje na to, že starobné, vdovské a sirotské dôchodky predstavujú najdôležitejšiu 
časť výdavkov na sociálnu ochranu a že starnutie obyvateľstva by mohlo vyvinúť tlak 
na verejné výdavky na sociálnu ochranu;

6. zdôrazňuje, že nárast výdavkov v oblasti zdravotnej starostlivosti a dôchodkov by mohol 
mať vážny vplyv na udržateľnosť a pokrývanie súčasných systémov sociálnej ochrany, 
čo by mohlo členské štáty viesť k zníženiu výšky ich príspevku do povinného 
sociálneho zabezpečenia a k prenosu nákladov na sociálne zabezpečenie na súkromný 
sektor;

7. pripomína, že vzájomné spoločnosti nemajú právne nástroje, ktoré by im uľahčili rozvoj 
a  nadnárodné činnosti v rámci vnútorného trhu;

8. domnieva sa, že v rámci Únie existujú značné rozdiely medzi právnymi predpismi 
týkajúcimi sa vzájomných spoločností a že európsky štatút by mohol slúžiť ako 
východiskový bod, ktorý by viedol k istej aproximácii vnútroštátnych právnych 
predpisov;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia po tom, čo stiahla návrh európskeho štatútu 
pre vzájomné spoločnosti v roku 2006, nevypracovala nový návrh, ktorý by vzájomným 

                                               
1 Medzinárodné združenie pre vzájomnú pomoc (Association Internationale de la Mutualité, AIM), pozri: 
Memorandum AIM pre Európsky parlament.
2 AIM/AMICE, Európsky štatút vzájomných spoločností, 2007
3 Medzinárodné stredisko pre výskum a informácie o verejnom a sociálnom hospodárstve a o hospodárstve družstiev (Centre 
international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative, CIRIEC), The Social Economy in 
the European Union, 2007.
4 COM(2011)0206 final
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spoločnostiam poskytoval vhodný právny nástroj na uľahčenie ich cezhraničnej 
činnosti;

10. víta skutočnosť, že Komisia uznala nevyhnutnosť štatútu a že sa zaviazala k 
vypracovaniu kvalitnejších právnych predpisov pre organizácie sociálneho hospodárstva 
(vrátane vzájomných spoločností) zdôrazňujúc pri tom skutočnosť, že vzájomné 
spoločnosti by mali byť schopné pôsobiť cezhranične a prispievať tak k európskym 
snahám o „zvýšenie rastu a posilnenie dôvery“ v európskej hospodárskej zóne5;

11. pripomína, že vzájomné spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárstve členských 
štátov, pretože prispievajú k napĺňaniu strategických cieľov Únie, ktoré spočívajú v 
zabezpečení inkluzívneho rastu s prístupom k základným zdrojom, k právam a 
sociálnym službám pre všetkých, rovnako ako aj ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti 
pre všetkých založenej na solidarite a nevylúčení;

12. zdôrazňuje, že sociálne hospodárstvo, a najmä vzájomné spoločnosti, ktoré spája 
výnosnosť a solidaritu, zohráva hlavnú úlohu v európskom hospodárstve tým, že 
vytvára kvalitné pracovné miesta, posilňuje sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť, 
vytvára sociálny kapitál, podporuje aktívne občianstvo, solidaritu a hospodárstvo s 
demokratickými hodnotami, ktoré kladie ľudí na prvé miesto, pričom okrem toho 
podporuje trvalo udržateľný rozvoj a sociálne, environmentálne a technologické 
inovácie6;

13. pripomína, že vzájomné spoločnosti by mali pri plnení týchto výziev zohrať úlohu po 
boku súkromného sektora, a že na tento účel musia byť schopné pôsobiť v rámci Únie 
za takých istých konkurenčných podmienok, za akých vykonávajú svoju činnosť ostatné 
formy spoločností;

14. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v právnych predpisoch Únie existuje 
medzera, nakoľko v zmluvách nie je o vzájomných spoločnostiach uvedená osobitá 
zmienka, že rešpektovanie ich podnikateľských modelov nie je zahrnuté v žiadnej 
sekundárnej legislatíve, ktorá sa vzťahuje len na verejné alebo súkromné podniky, čo 
negatívne vplýva na štatút vzájomných spoločností, ich rozvoj a na zavedenie 
cezhraničnej skupiny;

15. pripomína, že európsky štatút je pre vzájomné spoločnosti nevyhnutný v záujme ich 
lepšej integrácie do jednotného trhu a ich podielu na dosahovaní strategických cieľov 
pre rok 2020, ktoré sú zamerané na  rast a zamestnanosť;

16. zdôrazňuje, že vzájomné spoločnosti sú odolnými a stálymi zložkami všetkých 
ekonomík, a to najmä v oblasti poistenia a sociálnej ochrany, ktoré dokázali lepšie 
odolať finančnej kríze;  pripomína, že vzájomné spoločnosti sú obzvlášť aktívne v 
oblasti starnutia obyvateľstva a sociálnych potrieb a že zapojenie vzájomných 
spoločností do oblasti dôchodkového zabezpečenia ponúka občanom Únie dodatočné 
možnosti;

                                               
5Oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu 
a posilňovania dôvery – „Spoločne za nový rast“ [COM(2011)206],
6 Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve
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17. žiada Komisiu, aby zohľadnila osobité charakteristiky vzájomných spoločností v záujme 
zaručenia rovnakých konkurenčných podmienok, aby sa tak zabránilo dodatočným 
diskrimináciám a aby sa zaručil spravodlivý a konkurenčný trh.


