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Eвропейски устави на взаимоспомагателните дружества, сдруженията и 
фондациите
Декларация на Европейския парламент от 10 март 2011 г. относно създаването на 
европейски устави на взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно социалната 
икономика1,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на 
единен пазар за потребителите и гражданите2,

– като взе предвид член 123 своя правилник,

А. като има предвид, че богатството и стабилността на обществото произтичат от 
неговото многообразие на предприемачество, и като има предвид, че сдруженията, 
взаимоспомагателните дружества и фондациите допринасят за въпросното 
многообразие като предоставят отличителен стопански модел, базиран на основни 
ценности, а именно солидарност, демократичен контрол и отдаване на приоритет на 
социалните цели пред печалбата,

Б. като има предвид, че макар сдруженията, взаимоспомагателните дружества и 
фондациите досега да са се развивали основно в национален контекст, те трябва да 
подобрят трансграничния достъп, за да увеличат в максимална степен 
предприемаческия си потенциал в ЕС,

1. Отбелязва, че съществува необходимост от създаване на равни условия, които 
предоставят на сдруженията, взаимоспомагателните дружества и фондациите 
инструменти и възможности, равностойни на тези, с които разполагат други правни 
структури на организации, като по този начин дадат европейско измерение на 
тяхната организация и дейности; 

2. Призовава Комисията да предприеме необходимите стъпки за представяне на 
предложения относно европейските устави на сдруженията, взаимоспомагателните 
дружества и фондациите, да предложи проучване на възможностите за реализация и 
оценка на въздействието за уставите на сдруженията и взаимоспомагателните 
дружества, както и своевременно да приключи оценката на въздействието за устава 
на фондациите;

3. Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица3, на Комисията, Съвета и правителствата и 
парламентите на държавите-членки.
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