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POBUDE
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor:
– naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:
1.

ponovno poudarja, da vrednote vzajemnih družb ustrezajo temeljnim načelom
evropskega socialnega modela;

2.

ponovno poudarja, da imajo vzajemne družbe veliko vlogo v gospodarstvu Unije s tem,
da več kot 160 milijonom evropskih državljanov1 nudijo zdravstveno oskrbo in socialne
storitve, predstavljajo vrednost več kot 180 milijonov evrov v zavarovalnih premijah2 in
zaposlujejo več kot 350.000 ljudi v Uniji3;

3.

opozarja na dejstvo, da je leta 2010 12,3 milijonov evropskih državljanov delalo v drugi
državi članici, kar pomeni 2,5 % aktivnega prebivalstva Unije;

4.

poudarja, da vzajemne družbe predstavljajo 25 % zavarovalniškega trga in 70 %
skupnega števila podjetij tega sektorja, zato jih je treba upoštevati kot akterje enotnega
trga4;

5.

opozarja na dejstvo, da predstavljajo starostne in družinske pokojnine največji delež
izdatkov in da lahko staranje prebivalstva ustvari pritisk na javno porabo za socialno
varnost;

6.

poudarja, da lahko povečanje stroškov za zdravstveno oskrbo in pokojnine pomembno
vpliva na trajnost in vzdržnost obstoječih sistemov socialnega varstva, kar bi lahko
države članice pripeljalo do tega, da bi znižale stopnjo obveznih prispevkov za socialno
varstvo in prenesle del stroškov za socialno varstvo v zasebni sektor;

7.

ponovno poudarja, da vzajemne družbe nimajo na razpolago pravnih instrumentov, ki bi
jim omogočili razvoj in mednarodne dejavnosti na notranjem trgu;

8.

meni, da se zakonodaja o vzajemnih družbah med državami Unije znatno razlikuje in da
se bo evropski statut lahko uporabil kot začetna točka, ki bo služila določenemu
približevanju nacionalnih zakonodaj;

9.

obžaluje, da Komisija po tem, ko je leta 2006 umaknila predlog o evropskem statutu za
vzajemne družbe, ni pripravila novega predloga, ki bi vzajemne družbe opremil z
ustreznim pravnim instrumentom za njihove čezmejne dejavnosti;

10.

pozdravlja dejstvo, da je Komisija ugotovila potrebo po statutu ter da se je obvezala, da
bo pripravila kakovostnejšo zakonodajo za organizacije socialne ekonomije, vključno z

1

AIM (Mednarodno združenje za vzajemno pomoč), glej: memorandum Mednarodnega združenja za vzajemno
pomoč novemu Evropskemu parlamentu
2
Mednarodno združenje za vzajemno pomoč, Evropski statut za vzajemne družbe, 2007
3

Mednarodno sodišče za raziskave in informacije o javni, socialni in vzajemni ekonomiji, The social economi in the
European Union, 2007.
4

COM(2011) 0206

PA\896471SL.doc

3/4

PE483.860v02-00

SL

vzajemnimi družbami, hkrati pa poudarja, da bi vzajemne družbe morale biti sposobne
čezmejnega delovanja, kar bi prispevalo k evropskim prizadevanjem za okrepitev rasti
in zaupanja v evropskem gospodarskem prostoru1;
11.

ponovno opozarja na dejstvo, da imajo vzajemne družbe pomembno vlogo v
gospodarstvih držav članic, saj prispevajo k strateškim ciljem Unije, in sicer
zagotavljanju vključujoče rasti z dostopom do temeljnih virov, pravic in socialnih
storitev za vse, pa tudi z dostopom do kakovostne zdravstvene oskrbe za vse, ki bi
temeljila na solidarnosti in na vključevanju;

12.

poudarja, da imajo socialna ekonomija in zlasti vzajemne družbe bistveno vlogo v
gospodarstvu Unije, saj združujejo donosnost in solidarnost, omogočajo ustvarjanje
kakovostnih delovnih mest, krepijo socialno, ekonomsko in regionalno kohezijo,
proizvajajo socialni kapital, spodbujajo dejavno državljanstvo, solidarnost in obliko
ekonomije z demokratičnimi načeli, pri kateri so na prvem mestu ljudje, poleg tega pa
podpirajo trajnostni razvoj ter socialne, okoljske in tehnološke inovacije2;

13.

ponovno opozarja da morajo vzajemne družbe morajo pri teh izzivih odigrati svojo
vlogo, skupaj z zasebnim sektorjem, zato pa morajo biti sposobne delovati znotraj Unije
pod enakimi konkurenčnimi pogoji kot druge oblike družb;

14.

obžaluje, da je v zakonodaji Unije vrzel, saj Pogodbi ne omenjata posebej vzajemnih
družb, pa tudi noben sekundarni zakonodajni akt ne vključuje teh družbenih oblik, saj se
sekundarna zakonodaja sklicuje le na javna in zasebna podjetja, to pa ogroža status
vzajemnih družb, njihov razvoj in ustanovitev čezmejnih skupin;

15.

ponovno opozarja na dejstvo, da je evropski statut vzajemnih družb temeljnega pomena
za boljšo vključitev v enotni trg in torej za doseganje ciljev strategije 2020, ki se
osredotočajo na rast in delovna mesta;

16.

poudarja, da so vzajemne družbe trdni in stalni subjekti, ki so v vseh gospodarstvih,
zlasti v sektorju zavarovalništva in socialnega varstva, dobro zdržali finančno krizo;
ponovno poudarja, da so vzajemne družbe zlasti dejavne na področju staranja
prebivalstva in socialnih potreb in da vključitev vzajemnih družb v pokojninski sektor
državljanom Unije daje dodatne možnosti;

17.

poziva Komisijo, naj upošteva posebnosti vzajemnih družb, da bi tako zagotovila
enakost konkurenčnih pogojev, da se prepreči dodatna diskriminacija in se zagotovi
pravičen in konkurenčen trg.

1

¹Sporočilo Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom „Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja –
Skupaj v novo rast“ (COM(2011)0206)
2

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. februarja 2009 o socialni ekonomiji
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