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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Ideella organisationer blir allt vanligare i hela unionen. 

B. Framför allt digitalisering, den pågående globala covid-19-pandemin, ojämlikhet, 
samhällsutveckling – särskilt i marginaliserade områden –, social välfärd samt hälso- och 
sjukvård, behoven hos personer med funktionsnedsättning, kampen mot fattigdom, socialt 
utanförskap, långtidsarbetslöshet, bristande jämställdhet och specifika miljöfrågor 
erbjuder stor potential för verksamhet inom ideella organisationer. 

C. Krisen till följd av covid-19-pandemin har belyst de ideella organisationernas viktiga roll 
för att säkerställa social sammanhållning.

D. De ideella organisationerna har en stor potential när det gäller tillhandahållande av 
tjänster, medborgardeltagande och social innovation.

E. Den allra största delen av de ideella organisationernas verksamhet är inhemsk. Ett allt 
större antal ideella organisationer verkar dock över gränserna.

F. Det finns redan ett komplext nätverk av ideella organisationer som kopplar samman 
medborgarna genom medlemskap på individnivå och organisationsnivå i alla 
medlemsstater. 

G. Oftast har ideella organisationer den juridiska formen av en förening eller en stiftelse, för 
vilken det finns särskild reglering i alla medlemsstaters jurisdiktioner.

H. Antalet organisationer som är verksamma inom den ideella sektorn ökar på grund av den 
gradvist tilltagande ”funktionella neutraliseringen av de juridiska formerna”, särskilt av 
företag och kooperativ, vilka inte längre nödvändigtvis bildas i vinstsyfte eller för att 
uppnå ett gemensamt mål.

I. De rättsliga, kulturella, politiska och ekonomiska skillnaderna mellan medlemsstaterna 
gör dock fortsatt ideella organisationers gränsöverskridande verksamhet mycket komplex.

J. Trots att det hänvisas till dem i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt samt i många domar från Europeiska unionens domstol 
har ideella organisationer ännu inte någon egen särskild stadga i unionsrätten.

K. Sedan 1990-talet har EU-institutionerna försökt att införa unionsrättsliga stadgor för olika 
typer av ideella organisationer, men utan framgång.

1. Europaparlamentet efterlyser ett lagstiftningsförslag om inrättande av en rättslig stadga för 
ideella organisationer med gränsöverskridande verksamhet, inbegripet en märkning eller 
status för sådana organisationer. Parlamentet anser att lagstiftningsförslagets 
tillämpningsområde bör omfatta mer än den klassiska ideella sektorn, bör fokusera på det 
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allmännyttiga ändamålet och bör inkludera organisationer i den så kallade tredje sektorn 
eller den sociala ekonomin, även om inte alla organisationer är helt ideella.

2. Europaparlamentet betonar att lagstiftningsförslaget bör fastställa kraven för förvärv och 
upprätthållande av märkningen eller statusen i enlighet med nationell rätt och ge 
medlemsstaterna frihet att föreskriva strängare eller ytterligare krav, och märkningen eller 
statusen bör vara en status enligt nationell rätt, även om den har ett (gränsöverskridande) 
värde för unionen och i synnerhet bör göras tillgänglig endast för organisationer som 

a) är privata, oavsett organisationsform, 

b) uteslutande har allmännyttiga ändamål, 

c) verkar enligt ett system med odelbara tillgångar (asset lock), enligt vilket 
kapitalersättning tillåts bara i begränsad omfattning, även vid tidpunkten för deras 
upplösning, 

d) omfattas av särskilda krav i fråga om styrning och öppenhet, 

e) är registrerade i ett särskilt register och 

f) är föremål för offentlig kontroll för att bekräfta att kvalifikationskraven uppfylls. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de nationella myndigheterna att 
respektera de lokala historiska och rättsliga särdragen hos ideella organisationer när det 
gäller marknadsreglering.

4. Europaparlamentet påpekar att ideella organisationer ofta erbjuder 
sysselsättningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning och för personer från 
andra missgynnade grupper.

5. Europaparlamentet konstaterar att ideella organisationer kan bidra till ökad jämställdhet 
och minskade löneskillnader mellan kvinnor och män.

6. Europaparlamentet betonar att ideella organisationer i många fall har en stark lokal och 
regional förankring, vilket ger dem fördelen av att ha bättre kännedom om de specifika 
behoven och av att kunna erbjuda produkter och tjänster som behövs i området, för att 
därigenom förbättra den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

7. Europaparlamentet påpekar att en reglering av ideella organisationer skulle medföra 
betydande sociala och ekonomiska fördelar, till exempel genom att gynna aktörer som kan 
främja bra och stabila arbeten, även i tider av ekonomisk kris, och genom att underlätta 
nationella ideella organisationers möjligheter att bedriva gränsöverskridande verksamhet.


