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Stadga för europeiska ömsesidiga bolag  

Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2013 med rekommendationer till 

kommissionen om stadgan för europeiska ömsesidiga bolag (2012/2039(INL)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om stadgan för ett 

europeiskt ömsesidigt bolag (COM(1991)0273) och det ändrade förslaget 

(COM(1993)0252), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 september 2005 om resultatet 

av granskningen av aktuella lagförslag (COM(2005)0462), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011, Inremarknadsakten 

– Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – 

Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt (COM(2011)0206), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 oktober 2011, Initiativ för 

socialt företagande – Skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för 

social ekonomi och innovation (COM(2011)0682), 

– med beaktande av sin resolution av den 16 maj 2006 om resultatet av granskningen av 

aktuella lagförslag1, 

– med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2006 om den senaste utvecklingen av och 

framtidsutsikterna för bolagsrätten2, 

– med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin3, 

– med beaktande av sin resolution av den 23 november 2010 om civilrättsliga, 

handelsrättsliga, familjerättsliga och internationella privaträttsliga aspekter av 

handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet4, 

– med beaktande av sin förklaring av den 10 mars 2011 om inrättandet av europeiska 

stadgar för ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser5, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2012 om framtiden för EU:s bolagsrätt6, 

– med beaktande av utvärderingen av det europeiska mervärdet med en stadga för 
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europeiska ömsesidiga bolag, som enheten för europeiskt mervärde lade fram för 

utskottet för rättsliga frågor den 21 januari 20131, 

– med beaktande av artiklarna 42 och 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 

utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0018/2013), och av följande skäl: 

A. Kommissionen drog tillbaka sitt förslag till förordning om stadgan för ett europeiskt 

ömsesidigt bolag i mars 2006. 

B. En förordning om en stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)2 

antogs 2003, och den 8 februari 2012 lade kommissionen fram ett förslag till rådets 

förordning om en stadga för europeiska stiftelser. 

C. Den studie som Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor 

beställde 2011 gav en klar bild av de sociala, politiska och ekonomiska konsekvenserna 

av ett ingripande från unionen på området ömsesidiga bolag. 

D. Under de senaste åren har Europaparlamentet antagit flera resolutioner där det krävt att 

en förordning om stadgan för ett europeiskt ömsesidigt bolag ska antas. Det är beklagligt 

att kommissionen, efter att 2006 ha dragit tillbaka förslaget om en europeisk stadga för 

ömsesidiga bolag, inte har kommit med några nya förslag som skulle förse de ömsesidiga 

bolagen med ett lämpligt juridiskt verktyg som underlättar deras gränsöverskridande 

verksamhet. 

E. Kommissionen har åtagit sig att se över vissa av de tidigare förslagen om stadgan för ett 

europeiskt ömsesidigt bolag och att ompröva behovet av lagstiftning för att få till stånd en 

omfattande konsekvensbedömning. Europaparlamentet välkomnar den studie som 

kommissionen i detta sammanhang beställt om den rådande situationen och 

förutsättningarna för ömsesidiga bolag i EU, i vilken man undersöker de svårigheter som 

ömsesidiga bolag möter på grund av bristen på rättsliga ramar i vissa medlemsstater och 

problemen när det gäller att bilda nya ömsesidiga bolag på grund av att kapitalkraven och 

bristen på möjligheter att bilda koncerner. Kommissionen bör föreslå lämpliga lösningar 

på dessa problem, inbegripet en stadga, för att på ett bättre sätt erkänna de ömsesidiga 

bolagens bidrag till den sociala ekonomin. 

F. Kommissionen har på ett lovvärt sätt erkänt att en stadga är nödvändig, och 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 bolagen 

måste kunna verka över gränserna och därmed bidra till EU:s ansträngningar för att 

”stimulera tillväxten och stärka förtroendet” inom Europeiska ekonomiska 
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samarbetsområdet.1 

G. Man kan därför hoppas att denna europeiska stadga blir ambitiös och nyskapande när det 

gäller skyddet av arbetstagare och deras familjer när dessa förflyttar sig inom unionen. 

H. Ömsesidiga bolag utgörs av grupper av frivilliga (fysiska eller juridiska) personer, vilkas 

syfte är att tillgodose medlemmarnas behov snarare än att få avkastning på investeringar.  

De verkar enligt principerna om ett frivilligt och öppet medlemskap samt solidaritet 

mellan medlemmarna och förvaltas i enlighet med demokratiska principer (såsom 

principen om en röst per medlem för bolag bestående av enskilda personer) och bidrar 

därmed till en ansvarsfull och hållbar förvaltning. 

I. Mångfalden av ömsesidiga bolag i Europa har lett till ett mycket skiftande regelverk i 

fråga om de tjänster som dessa tillhandahåller, deras storlek, uppdrag och geografiska 

räckvidd. 

J. Det finns två huvudsakliga typer av ömsesidiga bolag i EU, nämligen ömsesidiga 

försäkringsföreningar och ömsesidiga försäkringsbolag. Ömsesidiga 

försäkringsföreningar ger ett socialförsäkringsskydd som går utöver, kompletterar eller 

ingår i de lagstadgade socialförsäkringssystemen. Ömsesidiga försäkringsbolag kan 

omfatta alla typer av risker för egendom och liv, och i vissa medlemsstater kan 

ömsesidiga bolag till och med tillhandahålla tjänster på andra områden, såsom bostäder 

eller krediter. 

K. Trots sina olikheter organiserar ömsesidiga bolag tjänster och tillhandahållande i sina 

medlemmars intresse på grundval av solidaritet och genom kollektiv finansiering. De 

sköter sin interna organisation på ett demokratiskt sätt och använder överskottet från sin 

verksamhet för att gynna sina medlemmar. 

L. Eftersom det är unionens mål att sörja för likvärdiga konkurrensvillkor och bidra till den 

ekonomiska utvecklingen bör den förse ömsesidiga bolag, som är en organisationsform 

som erkänns i de flesta medlemsstater, med lämpliga juridiska instrument för att 

underlätta utvecklingen av deras gränsöverskridande verksamhet och göra det möjligt för 

dem att dra nytta av den inre marknaden. 

M. Ömsesidiga bolag spelar en viktig roll i unionens ekonomi genom att tillhandahålla hälso-

 och sjukvård, sociala tjänster och överkomliga försäkringstjänster till över 160 miljoner 

unionsmedborgare. De representerar drygt 180 miljarder EUR i försäkringspremier och 

sysselsätter fler än 350 000 personer. 

N. Ömsesidiga bolag underlättar tillgången till vård och social integration och är fullt 

delaktiga i tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse i unionen. 

O. År 2010 arbetade 12,3 miljoner unionsmedborgare i en annan medlemsstat, vilket 

motsvarar 2,5 % av den förvärvsarbetande befolkningen i EU. 

P. I vissa medlemsstater är det förbjudet för i lag föreskrivna hälso- och 
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sjukförsäkringsinrättningar att fungera som företag inom den privata sektorn. 

Q. Ömsesidiga bolag utgör 25 % av försäkringsmarknaden och 70 % av samtliga företag 

inom sektorn. Man kan inte fortsätta att bortse från de ömsesidiga bolagen på den inre 

marknaden1, utan det bör finnas en europeisk stadga för ömsesidiga bolag för att dessa 

ska få lika förutsättningar som andra bolagsformer i EU. En mångfald av bolagsformer är 

en tillgång som fullt ut bör erkännas och uppmuntras. 

R. Ömsesidiga bolag spelar eller bör spela en viktig roll i medlemsstaternas ekonomier i och 

med att de bidrar till EU:s strategiska mål – som bekräftas av tendenserna i 

befolkningsutvecklingen – att säkerställa tillväxt för alla med tillgång till grundläggande 

resurser, sociala rättigheter och tjänster för alla, liksom lämpliga hälso- och 

sjukvårdstjänster samt långtidsvårdstjänster, på en solidarisk, icke-diskriminerande och 

inkluderande grund och till ett rimligt pris, samt garantier för att äldre människors extra 

vårdbehov inte kommer att leda till fattigdom och ekonomiskt beroende. 

S. Ömsesidiga bolag är särskilt aktiva på området för hälso- och sjukvård, långtidsvård, 

pensioner samt sociala förmåner som omfattar den åldrande befolkningens behov. Det är 

ytterst viktigt att man tar med de ömsesidiga bolagen i beräkningen, eftersom de är 

viktiga aktörer för det framtida sociala skyddet på lång sikt, med tanke på att den 

åldrande befolkningen för närvarande utgör en stor utmaning för Europa, eftersom den 

pressar de nationella budgetarna och riskerar att utsätta det offentliga 

socialförsäkringsskyddet för ett hårt tryck. Ömsesidiga bolag kan visserligen fylla en 

viktig funktion genom att erbjuda socialt ansvarsfulla pensionssystem inom den privata 

sektorn, men de kan inte ersätta en stark pensionsordnings första pelare. 

T. Den privata sektorn bör bidra till att hitta lösningar på utmaningarna i reformen av 

unionens välfärdssystem och den sociala ekonomin. De ömsesidiga bolagen har en 

naturlig roll att spela som intressenter av att detta mål uppnås. 

U. De ömsesidiga bolagen bygger på värderingar som solidaritet och demokratiskt styre och 

har inga aktieägare. Eftersom de arbetar för sina medlemmars bästa ligger det i deras 

natur att handla på ett socialt ansvarsfullt sätt. 

V. De värden som ligger till grund för de ömsesidiga bolagen motsvarar de grundläggande 

principerna för den europeiska sociala modellen. De ömsesidiga bolagen, som bygger på 

solidaritet, är viktiga aktörer i EU:s sociala marknadsekonomi och bör få ett större 

erkännande, i synnerhet genom en europeisk stadga. 

W. Utgifterna för hälso- och sjukvård och pensioner skulle kunna få stora konsekvenser för 

de aktuella sociala skyddsnätens överlevnad och täckning. Ömsesidiga försäkringsbolag 

främjar välfärdsstatens centrala värderingar, såsom solidaritet, icke-diskriminering och 

lika tillgång till sociala tjänster av hög kvalitet i den privata sektorn. Ett ökat bidrag från 

ömsesidiga bolag till EU:s sociala marknadsekonomi bör inte försämra medlemsstaternas 

socialskyddsåtgärder. Det frivilliga sociala skyddet får emellertid inte ersätta den 

lagstadgade socialförsäkringen. Man bör respektera olika typer av socialskyddssystem, 

som förvaltas antingen av staten, av ömsesidiga bolag eller av både staten och ömsesidiga 

bolag. En europeisk stadga för ömsesidiga bolag är viktig, men den får inte användas för 

att kompensera medlemsstaternas brister i fråga om socialt skydd. 
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X. Möjligheten att ansluta sig till ett ömsesidigt bolag kommer förhoppningsvis att 

underlättas och uppmuntras för samtliga arbetstagare, i synnerhet för arbetstagare inom 

små företag. 

Y. I detta fall kommer arbetstagares anslutning till ett system av ömsesidiga bolag 

förhoppningsvis att uppmuntras genom befrielse från sociala avgifter eller genom 

skattelättnader. 

Z. Inför de utmaningar som regeringarna står inför när det gäller det sociala skyddet kan 

ömsesidiga bolag bidra till att de som befinner sig i riskzonen får ett skyddsnät som de 

har råd med. Ömsesidiga bolag erbjuder extra och överkomliga möjligheter för 

unionsmedborgarna. 

AA. Vissa ömsesidiga bolag har en mycket stark tradition av frivillighet, och denna 

frivillighet måste bevaras och underlättas. 

AB. I vissa medlemsstater erbjuder ömsesidiga bolag, vid sidan av försäkringstjänster, sina 

medlemmar tjänster som omfattar lån med låg ränta eller utan ränta. 

AC. Mervärdet av ömsesidiga bolag jämfört med deras kommersiellt drivna motsvarigheter 

blir ännu större på unionsnivå, med hänsyn till deras ekonomiska vikt och positiva 

inverkan på en union med likvärdiga förutsättningar. 

AD. Den sociala ekonomin, och då särskilt de ömsesidiga bolagen, spelar en betydande roll i 

EU:s ekonomi, eftersom den kombinerar lönsamhet och solidaritet, skapar kvalitativa och 

lokala arbetstillfällen, stärker den sociala, ekonomiska och regionala sammanhållningen, 

genererar socialt kapital och främjar ett aktivt medborgarskap, solidaritetsbaserad social 

välfärd och en ekonomi med demokratiska värderingar där människan står i centrum, och 

stöder en hållbar utveckling och sociala, miljömässiga och tekniska innovationer. 

AE. De ömsesidiga bolagen 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. Befintliga 

europeiska stadgar, till exempel stadgan för europeiska kooperativa föreningar eller 

stadgan för Europabolag, är inte lämpliga för ömsesidiga bolag på grund av skillnaderna 

mellan förvaltningsmodellerna. 

AF. Det finns en beklaglig lucka i unionslagstiftningen, eftersom de ömsesidiga bolagen inte 

uttryckligen nämns i fördragen och det inte tas någon hänsyn till deras företagsmodeller i 

sekundärrätten, som enbart hänvisar till offentliga och privata företag, vilket skadar de 

ömsediga bolagens ställning och utveckling och upprättandet av gränsöverskridande 

koncerner. 

AG. Den europeiska stadgan för ömsesidiga bolag är väsentlig för en bättre integration på den 

inre marknaden, för en ökad förståelse för dessa bolags särdrag och för att de ömsesidiga 

bolagen på ett bättre sätt ska kunna bidra till att uppnå målen inom Europa 2020-strategin 

om tillväxt och sysselsättning. En europeisk stadga skulle också underlätta 

unionsmedborgarnas rörlighet genom att göra det möjligt för ömsesidiga bolag att 

tillhandahålla tjänster i flera medlemsstater och därmed göra den inre marknaden mer 

sammanhållen och enhetlig. 



AH. En europeisk stadga för ömsesidiga bolag skulle göra det möjligt att främja ömsesidiga 

bolag i ett utvidgat EU, i synnerhet i de nya medlemsstaterna, där denna bolagsform inte 

omfattas av vissa rättssystem. En förordning, som tillämpas i hela EU, skulle ha den 

dubbla fördelen att den dels ger dessa länder en europeisk referensstadga, dels ökar 

bolagsformens status och anseende bland allmänheten. 

AI. Stadgan skulle göra det möjligt för ömsesidiga bolag att skapa stordriftsfördelar för att 

upprätthålla konkurrenskraften i framtiden, och detta skulle öka erkännandet av de 

ömsesidiga bolagens värde bland EU:s beslutsfattare. 

AJ. De ömsesidiga bolagen är stabila och hållbara organisationer som har stått emot 

finanskrisen väl inom alla grenar av ekonomin och bidragit till en mer motståndskraftig 

och diversifierad marknad, särskilt på området för försäkringar och social trygghet. De 

ömsesidiga försäkringsbolagen är särskilt aktiva när det gäller den åldrande befolkningen 

och sociala behov. Deras medverkan på pensionsområdet erbjuder ytterligare möjligheter 

för unionsmedborgarna, och de ömsesidiga bolagen spelar en viktig roll för bevarandet av 

den europeiska sociala modellen. 

AK. Ömsesidiga bolag ger inte ut aktier utan ägs gemensamt, och överskott återinvesteras i 

stället för att betalas ut till medlemmarna. Detta har hjälpt de ömsesidiga bolagen att stå 

emot krisen bättre än andra enheter inom den privata sektorn. 

AL. En europeisk stadga skulle vara ett frivilligt verktyg som kompletterar de nationella 

bestämmelserna om ömsesidiga bolag, och den skulle inte påverka redan befintliga 

stadgar, utan i stället utgöra en ”28:e ordning” som underlättar för ömsesidiga bolag att 

bedriva gränsöverskridande verksamhet. 

AM. Kommissionen bör ta hänsyn till de ömsesidiga bolagens särskilda egenskaper i syfte att 

säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor, så att ytterligare diskriminering kan undvikas 

och man ser till att eventuell ny lagstiftning är proportionerlig och garanterar en rättvis, 

konkurrenskraftig och hållbar marknad. 

AN. Kraven på en diversifiering av försäkringssektorn växer, varigenom det framhålls att 

ömsesidiga bolag jämfört med motsvarande aktiebolag har en uppgift när det gäller att 

göra sektorn som helhet mer konkurrenskraftig, mindre riskfylld och mer 

motståndskraftig mot förändringar i den finansiella och ekonomiska situationen. 

AO. De ömsesidiga bolagen är utsatta för intensiv och ökande konkurrens, särskilt inom 

försäkringssektorn, och en del av dem anpassar sig genom att avskaffa ömsesidigheten 

och ombilda sig till aktiebolag. 

AP. I minst sex av EU:s och EES-områdets medlemsstater är det inte rättsligt möjligt att bilda 

organisationer av ömsesidig typ. Detta skapar snedvridning på marknaden. En europeisk 

stadga skulle kunna åtgärda detta och kunna leda till att ömsesidiga bolag inrättas även i 

dessa medlemsstater. 

AQ. De ömsesidiga försäkringsbolagen förfogar inte över juridiska verktyg som underlättar 

deras utveckling och hjälper dem att utveckla sin gränsöverskridande verksamhet inom 

den inre marknaden. Med tanke på att det finns europeiska stadgor för andra 

bolagsformer missgynnas de ömsesidiga bolagen fortfarande. Ömsesidiga bolag tvingas 

ofta använda olämpliga rättsliga instrument för sin gränsöverskridande verksamhet, 



eftersom de saknar en europeisk stadga, vilket leder till att ömsesidigheten går förlorad. 

AR. Nationella lagar om ömsesidiga bolag varierar avsevärt inom EU, och den europeiska 

stadgan skulle kunna göra det möjligt att bilda gränsöverskridande ömsesidiga bolag och 

därmed stärka den europeiska modellen för socialt skydd. 

AS. Ömsesidiga bolag bör själva sprida idén om ömsesidighet som sitt grundläggande värde 

och övertyga framtida medlemmar om att detta är ett kostnadseffektivt och hållbart 

alternativ till kommersiella tjänsteleverantörer. 

AT. Man bör förhindra att ömsesidiga bolag vidtar åtgärder för att förbli konkurrenskraftiga 

genom att efterlikna sina kommersiella motsvarigheter, t.ex. genom att införa riskurval 

eller striktare kriterier för medlemskap, eller att de till och med emitterar aktier för att öka 

sina solvensmarginaler. 

AU.  Ömsesidiga bolag, särskilt de medelstora bolagen, kan tvingas bli en del av större 

organisationer eller till och med av aktiebolag (genom förlorad ömsesidighet), vilket ökar 

avståndet mellan den berörda organisationen och de försäkrade. 

AV. Avsaknaden av en stadga förhindrar fortfarande gränsöverskridande samarbete och 

fusioner mellan ömsesidiga bolag. 

1. I ljuset av resultaten av den nyligen genomförda undersökningen om läget för de 

ömsesidiga bolagen i unionen, och med tanke på att Europaparlamentet vid flera tillfällen 

tydligt uttryckt att det förordar en stadga för europeiska ömsesidiga bolag, uppmanas 

kommissionen att på grundval av artikel 352, eller möjligen artikel 114, i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt snarast lägga fram ett eller flera förslag som gör det 

möjligt för ömsesidiga bolag att verka i en europeisk och gränsöverskridande skala, 

inbegripet en stadga för ett europeisk ömsesidigt bolag, i enlighet med de detaljerade 

rekommendationer som bifogas. 

2. Europaparlamentet konstaterar att rekommendationerna står i överensstämmelse med de 

grundläggande rättigheterna och subsidiaritetsprincipen. 

3. Europaparlamentet anser att förslagets ekonomiska konsekvenser bör täckas av 

lämpliga budgetanslag. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade 

detaljerade rekommendationer till kommissionen och rådet. 



BILAGA 

DETALJERADE REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA 
FÖRSLAGET 

Rekommendationer om stadgan för europeiska ömsesidiga bolag 

Rekommendation 1 (om målen för stadgan för ett europeiskt ömsesidigt bolag) 

Europaparlamentet anser att mångfalden bland företag bör vara tydligt förankrad i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt och föreslår att ömsesidiga bolag ska inkluderas i artikel 54 i 

detta. 

Europaparlamentet anser att det krävs en kombination av strategier och åtgärder för att skapa 

jämbördiga villkor för ömsesidiga bolag, däribland en europeisk stadga, som ger dem lika 

möjligheter att lägga till en europeisk dimension i sin organisation och verksamhet och ger dem 

lämpliga rättsliga instrument som underlättar deras gränsöverskridande och transnationella 

verksamhet. I detta avseende skulle ömsesidiga bolag kunna bedriva verksamhet i hela EU, i 

enlighet med respektive bolags förvaltning.  

Europaparlamentet anser att en stadga för ett europeiskt ömsesidigt bolag skulle skapa en 

frivillig ordning i form av ett valfritt instrument som gör att ömsesidiga bolag kan verka i olika 

medlemsstater och göra det möjligt att införa sådana bolag även i länder där de för närvarande 

inte finns. Parlamentet vill därför att europeiska ömsesidiga bolag ska betraktas som en 

europeisk rättslig form med särskild unionskaraktär. 

Europaparlamentet erinrar samtidigt om att eventuella lagstiftningsinitiativ ska lämna de olika 

nationella lagar som redan finns orörda och inte syfta till en tillnärmning av medlemsstaternas 

gällande lagar om ömsesidiga bolag. 

Europaparlamentet bekräftar att de viktigaste målen för en förordning om stadgan för ett 

europeiskt ömsesidigt bolag kommer att vara följande: 

–  Att undanröja alla hinder för gränsöverskridande samarbete mellan ömsesidiga bolag, 

samtidigt som deras särdrag, som är djupt rotade i de respektive nationella rättsordningarna, 

beaktas, samt att låta ömsesidiga bolag bedriva sin verksamhet fritt på den inre marknaden 

och därmed stärka den inre marknadens principer. 

–  Att tillåta att fysiska personer som är bosatta i olika medlemsstater eller rättsliga enheter 

som inrättats enligt lagarna i olika medlemsstater bildar ett europeiskt ömsesidigt bolag. 

– Att göra det möjligt för ett europeiskt ömsesidigt bolag att etablera sig genom en 

gränsöverskridande sammanslagning av två eller flera befintliga ömsesidiga bolag, med 

tanke på att direktivet om gränsöverskridande fusioner inte är tillämpligt på ömsesidiga 

bolag1. 

–  Att tillåta att ett europeiskt ömsesidigt bolag bildas genom att ett nationellt ömsesidigt bolag 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om 

gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (EUT L 310, 25.11.2005, s. 1). 



omvandlas eller ombildas till den nya formen utan att det först behöver avvecklas, om 

bolaget i fråga har sitt säte och huvudkontor inom en och samma medlemsstat. 

–  Att tillåta inrättandet av en europeisk ömsesidig grupp och att låta ömsesidiga bolag utnyttja 

möjligheten att bilda en europeisk koncern av ömsesidiga bolag, särskilt när det gäller 

Solvens II-direktivets1 sammanhang i fråga om ömsesidiga försäkringsbolag. 

Rekommendation 2 (om innehållet i stadgan för ett europeiskt ömsesidigt bolag) 

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta att en sådan frivillig reglering, som görs 

tillgänglig i medlemsstaternas lagstiftning, bör omfatta de ömsesidiga bolagens 

förvaltningsmetoder och principer. 

Europaparlamentet påminner om att man i ett förslag till en stadga för ett europeiskt ömsesidigt 

bolag måste ta hänsyn till att de särskilda verksamhetsbestämmelserna för ömsesidiga bolag 

skiljer sig från bestämmelserna för andra ekonomiska aktörer: 

–  Ömsesidiga bolag tillhandahåller ett brett spektrum av försäkringstjänster, utlåningstjänster 

och andra tjänster i sina medlemmars intresse på grundval av solidaritet och genom 

kollektiv finansiering. 

–  I gengäld betalar medlemmarna en avgift eller motsvarande vars storlek kan variera. 

–  Medlemmarna kan inte utöva någon individuell rätt till det ömsesidiga bolagets tillgångar. 

Europaparlamentet anser att stadgan måste innehålla exakta och tydliga bestämmelser om 

inrättandet av en verklig och ändamålsenlig ny kategori av europeiska ömsesidiga bolag. 

Parlamentet anser att det i detta avseende är viktigt att komma ihåg att tidigare modellstadgar 

för europeiska enheter där medlemsstaterna getts betydande handlingsfrihet och där ett 

mervärde saknats har lett till att det inte skapats förutsättningar för en framgångsrik användning 

av ett sådant europeiskt instrument. 

 

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den föreslagna förordningen, på grundval av 

artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ange de viktigaste särdragen för 

ömsesidiga personbaserade bolag, nämligen principen om icke-diskriminering när det gäller 

riskurval och en förvaltning som sköts på ett demokratiskt sätt av medlemmarna, i syfte att 

förbättra de sociala villkoren för den lokala befolkningen och samhället i stort i en anda av 

ömsesidighet. 

 

Europaparlamentet understryker hur viktig solidaritetsprincipen är i ömsesidiga bolag, där 

kunderna också är medlemmar och därmed delar samma intressen. Parlamentet påminner om 

principen om gemensamt ägande av kapital och dess odelbarhet och betonar vikten av principen 

om opartisk fördelning vid en eventuell likvidation, vilket innebär att tillgångar bör fördelas till 

andra ömsesidiga bolag eller till ett organ vars mål är att stödja och främja ömsesidiga bolag. 

Rekommendation 3 (om tillämpningsområdet för en stadga för ett europeiskt ömsesidigt bolag) 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om 

upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT 
L 335, 17.12.2009, s. 1). 



Europaparlamentet betonar följande aspekter beträffande tillämpningsområdet för den framtida 

förordningen om en europeisk stadga: 

 

–  Den bör inte påverka de obligatoriska eller stadgeenliga socialförsäkringssystemen som i 

vissa medlemsstater förvaltas av ömsesidiga bolag, och inte heller medlemsstaternas frihet 

att besluta om huruvida förvaltningen av dessa system ska anförtros ömsesidiga bolag och i 

så fall under vilka villkor. 

–  Med hänsyn till att ett europeiskt ömsesidigt bolag har en särskild unionskaraktär bör 

förvaltningsordningen i stadgan inte inverka på medlemsstaternas lagar och inte föregripa 

de val som ska göras i andra unionstexter om bolagsrätt. 

–  Förordningen bör inte omfatta andra rättsområden, exempelvis bestämmelser om anställdas 

medverkan i beslutsprocessen, arbetsrätt, skatterätt, konkurrensrätt, immateriell och 

industriell äganderätt eller bestämmelser om insolvens och betalningsinställelse. 

– Eftersom de ramar inom vilka ömsesidiga bolag bedriver sin verksamhet skiljer sig åt 

medlemsstaterna emellan, bör förordningen säkerställa att europeiska ömsesidiga bolag får 

möjlighet att fritt fastställa sina egna mål och tillhandahålla sina medlemmar ett brett 

spektrum av tjänster, däribland socialförsäkring, hälso- och sjukvårdsförsäkring och 

utlåning. 

Rekommendation 4 (om styrningen av ett europeiskt ömsesidigt bolag) 

Europeiska ömsesidiga bolag bör förvaltas demokratiskt och finansieras kollektivt till 

medlemmarnas förmån. I stadgan bör föreskrivas att medlemmarna kollektivt äger den 

ömsesidiga organisationen. 

Stadgan för ett europeiskt ömsesidigt bolag bör innehålla styrnings- och 

förvaltningsbestämmelser om följande: Det ska finnas en bolagsstämma (som kan utformas som 

en stämma med alla medlemmar eller en stämma med delegater för medlemmarna), ett 

tillsynsorgan och ett ledningsorgan eller administrativt organ, beroende på den form som 

antagits i stadgarna. 

Varje medlem (fysisk eller juridisk person) eller delegat vid bolagsstämman bör i princip ha en 

likvärdig röst. 

Ledamöterna i ledningsorganet bör väljas och entledigas av tillsynsorganet. En medlemsstat bör 

dock få kräva eller medge att det i stadgarna föreskrivs att ledamöterna av ledningsorganet ska 

väljas av bolagsstämman. 

Ingen bör samtidigt få vara ledamot i både ledningsorganet och tillsynsorganet. 

Effekten av Solvens II-direktivet på företagsstyrningen i ömsesidiga organisationer bör noga 

övervakas. 

 

 


