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Crearea unor statute europene pentru societăți mutuale, asociații și fundații
Declarația Parlamentului European din 10 martie 2011 privind crearea unor statute 
europene pentru societăți mutuale, asociații și fundații

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 februarie 2009 referitoare la economia socială1,

– având în vedere rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la crearea unei piețe unice pentru 
consumatori și cetățeni2,

– având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât bunăstarea și stabilitatea unei societăți provin din diversitatea practicilor 
antreprenoriale și întrucât asociațiile, societățile mutuale și fundațiile contribuie la această 
diversitate oferind un model de afaceri specific, care are la bază valori esențiale cum ar fi 
solidaritatea, controlul democratic și preferința pentru obiective sociale;

B. întrucât, deși asociațiile, societățile mutuale și fundațiile s-au dezvoltat până acum mai 
mult la nivel național, pentru a le maximiza potențialul antreprenorial la nivelul Uniunii, 
acestea trebuie să-și optimizeze accesul în plan internațional,

1. ia act de necesitatea creării unor condiții egale care să confere asociațiilor, societăților 
mutuale și fundațiilor instrumente oportunități echivalente cu cele de care dispun alte 
structuri organizaționale juridice, oferind astfel o dimensiune europeană organizației lor și 
activităților acesteia;

2. invită Comisia să adopte măsurile necesare în vederea introducerii propunerii de crearea a 
statutelor europene pentru asociații, societăți mutuale și fundații, să propună un studiu de 
fezabilitate și de evaluare a impactului în ceea ce privește statutele pentru asociații și 
societăți mutuale și să finalizeze la timp studiul de evaluare a impactului în cazul 
statutului pentru fundații;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de numele 
semnatarilor3, Comisiei, Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre.

1 JO C 76 E, 25.3.2010, p. 16.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0186.
3 Lista semnatarilor este publicată în anexa 1 la procesul-verbal din 10 martie 2011 

(P7_PV(2011)03-10(ANN1)).


