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Inrättandet av europeiska stadgar för ömsesidiga bolag, föreningar och 
stiftelser
Europaparlamentets förklaring av den 10 mars 2011 om inrättandet av europeiska 
stadgar för ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser

Europaparlamentet avger denna förklaring

– med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin1,

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre 
marknad för konsumenter och medborgare2,

– med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ett samhälles välstånd och stabilitet bygger på dess mångfald i fråga om entreprenörskap. 
Föreningar, ömsesidiga bolag och stiftelser bidrar till denna mångfald genom att erbjuda 
en tydlig näringslivsmodell som baserar sig på sådana grundläggande värderingar som 
solidaritet och demokratisk kontroll, och som prioriterar sociala mål högre än ekonomisk 
vinst. 

B. Hittills har föreningar, ömsesidiga bolag och stiftelser huvudsakligen utvecklats i ett 
nationellt sammanhang. Deras gränsöverskridande tillträde måste emellertid förbättras för 
att de ska kunna maximera sin entreprenörspotential i EU.

1. Europaparlamentet konstaterar att det är nödvändigt att skapa lika villkor för föreningar, 
ömsesidiga bolag och stiftelser, så att de får verktyg och möjligheter som är jämförbara 
med dem som finns i andra rättsliga organisationsstrukturer, vilket ger deras organisation 
och verksamhet en europeisk dimension. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att lägga 
fram förslag till europeiska stadgar för föreningar, ömsesidiga bolag och stiftelser, föreslå 
en genomförbarhetsstudie och en konsekvensanalys när det gäller stadgarna för 
föreningar och ömsesidiga bolag samt vid lämpligt tillfälle komplettera denna 
konsekvensanalys så att den också omfattar stiftelser.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med 
namnen på undertecknarna3 till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar 
och parlament.

1 EUT C 76E, 25.3.2010, s. 16.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0186.
3 Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 1 till 

protokollet av den 10 mars 2011 (P7_PV(2011)03-10(ANN1)).


