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FÖRSLAG
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som
ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet påminner om att de värden som ligger till grund för de ömsesidiga
försäkringsbolagen motsvarar de grundläggande principerna för den europeiska sociala
modellen.
2. Europaparlamentet påminner om att ömsesidiga försäkringsbolag spelar en viktig roll för
EU:s ekonomi genom att de finansierar sjukvårdstjänster och sociala förmåner för mer än
160 miljoner européer1. Värdet av försäkringspremierna uppgår till över 180 miljarder
euro2, och bolagen sysselsätter mer än 350 000 personer i EU3.
3. Europaparlamentet framhåller att 12,3 miljoner EU-medborgare 2010 arbetade i en annan
medlemsstat, vilket motsvarar 2,5 procent av den förvärvsarbetande befolkningen i EU.
4. Europaparlamentet understryker att de ömsesidiga försäkringsbolagen i dag står för
25 procent av försäkringsmarknaden och 70 procent av det totala antalet företag i sektorn
och därför inte kan bortses från på den inre marknaden4.
5. Europaparlamentet framhåller att ålders- och efterlevandepensionerna utgör den största
delen av utgifterna för socialt skydd och att den åldrande befolkningen riskerar att utsätta
de offentliga socialskyddsutgifterna för ett hårt tryck.
6. Europaparlamentet understryker att sjukvårds- och pensionsutgifterna skulle kunna få
stora konsekvenser för de aktuella sociala skyddsnätens överlevnad och täckning, vilket
skulle kunna få medlemsstaterna att minska sina bidrag till de obligatoriska
socialförsäkringarna och överföra kostnader för det sociala trygghetssystemet till den
privata sektorn.
7. Europaparlamentet påminner om att de ömsesidiga försäkringsbolagen inte förfogar över
juridiska verktyg som underlättar deras utveckling och hjälper dem att utveckla sin
gränsöverskridande verksamhet inom den inre marknaden.
8. Europaparlamentet anser att lagstiftningen om ömsesidiga försäkringsbolag varierar
avsevärt inom EU och att den europeiska stadgan skulle kunna fungera som utgångspunkt
för en viss tillnärmning av de nationella lagstiftningarna.
9. Europaparlamentet beklagar att kommissionen, efter att 2006 ha dragit tillbaka förslaget
om en europeisk stadga för ömsesidiga bolag, inte har kommit med något nytt förslag som

1

Internationella sammanslutningen för försäkringskassor (AIM), se: ”AIM’s Memorandum to the new European
Parliament”.
2
AIM/AMICE, A European Statute for Mutual Societies, 2007.
3
Internationella centrumet för forskning och information om den offentliga, sociala och kooperativa ekonomin
(CIRIEC), ”The Social Economy in the European Union”, 2007.
4
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skulle förse de ömsesidiga försäkringsbolagen med ett lämpligt juridiskt verktyg som
underlättar deras gränsöverskridande verksamhet.
10. Europaparlamentet gläder sig åt att kommissionen har erkänt att en stadga är nödvändig
och att den har åtagit sig att tillhandahålla en lagstiftning av bättre kvalitet för
organisationerna i den sociala ekonomin (där de ömsesidiga bolagen ingår) samt
understrukit att de ömsesidiga försäkringsbolagen bör kunna verka över gränserna och
därmed bidra till EU:s ansträngningar för att öka tillväxten och stärka tillförsikten inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet1.
11. Europaparlamentet påminner om att ömsesidiga försäkringsbolag spelar en viktig roll i
medlemsstaternas ekonomier i och med att de bidrar till EU:s strategiska mål att
säkerställa tillväxt för alla med tillgång till grundläggande resurser, rättigheter och sociala
tjänster för alla, liksom sjukvårdstjänster av god kvalitet för alla, på en solidarisk och
inkluderande grund.
12. Europaparlamentet understryker att den sociala ekonomin, och då särskilt de ömsesidiga
försäkringsbolagen, spelar en betydande roll i EU:s ekonomi, eftersom den kombinerar
lönsamhet och solidaritet, skapar kvalitativa arbetstillfällen, stärker den sociala,
ekonomiska och regionala sammanhållningen, främjar ett aktivt medborgarskap,
solidaritet och en ekonomi med demokratiska värderingar, där människan står i centrum,
samt stöder en hållbar utveckling och sociala, miljömässiga och tekniska innovationer2.
13. Europaparlamentet påminner om att de ömsesidiga försäkringsbolagen har ett uppdrag att
tillsammans med den privata sektorn möta dessa utmaningar, och för detta behöver de
kunna verka inom EU på konkurrensvillkor som är likvärdiga med dem som gäller för de
andra bolagsformerna.
14. Europaparlamentet beklagar att det finns en lucka i EU-rätten, då de ömsesidiga bolagen
inte uttryckligen nämns i fördragen och det inte tas någon hänsyn till deras
företagsmodeller i sekundärrätten, som bara hänvisar till offentliga och privata företag,
vilket skadar de ömsediga bolagens ställning, utveckling och upprättandet av
gränsöverskridande koncerner.
15. Europaparlamentet påminner om att den europeiska stadgan för ömsesidiga bolag är
väsentlig för en bättre integration av den inre marknaden och därför bidrar till uppnå
målen inom Europa 2020-strategin om tillväxt och sysselsättning.
16. Europaparlamentet understryker att de ömsesidiga försäkringsbolagen är stabila och
motståndskraftiga enheter som har stått emot finanskrisen bättre inom alla grenar av
ekonomin, särskilt på området för försäkringar och social trygghet. Parlamentet påminner
om att de ömsesidiga försäkringsbolagen är särskilt aktiva i frågan om den åldrande
befolkningen och de sociala behoven och att deras medverkan på pensionsområdet
erbjuder ytterligare möjligheter för EU-medborgarna.
1

Kommissionens meddelande av den 13 april 2011 med titeln ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att
stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”
(COM(2011)0206).
2
Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin.
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17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de ömsesidiga
försäkringsbolagens särskilda egenskaper i syfte att garantera lika konkurrensvillkor, så att
ytterligare diskriminering kan undvikas och en rättvis och konkurrenskraftig marknad
tryggas.
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