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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyjadřuje politování nad pozdním provedením směrnice 2003/72/ES ve většině členských 
států; blahopřeje Komisi k rychlému zahájení řízení pro nesplnění povinnosti;

2. vyjadřuje uspokojení nad tím, že některé členské státy směrnici nejen správně provedly, 
ale šly ve skutečnosti ještě dále, než směrnice vyžaduje; 

3. vyzývá nicméně Komisi, aby monitorovala provádění směrnice 2003/72/ES důsledně, aby 
tak bylo možné zabránit jejímu zneužití za účelem odebrání práv zaměstnancům;  
naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala opatření nezbytná k zajištění správného provedení 
článku 13 této směrnice;

4. poukazuje na nedostatečný úspěch Evropské družstevní společnosti (SCE), čehož 
dokladem je skutečnost, že do 8. května 2010 bylo zřízeno pouze sedmnáct SCE; 
konstatuje, že tento neúspěch je obzvláště zarážející v členských státech s bohatou 
družstevní tradicí;

5. vítá závěry studie o provádění nařízení (ES) č. 1435/2003 o statutu Evropské družstevní 
společnosti (SCE) 1, zejména pokud jde o opatření navržená s cílem propagovat SCE 
zvyšováním povědomí o těchto společnostech prostřednictvím vzdělávacích programů 
zaměřených na poradce v oblasti družstevního práva a sociálních aktérů a prostřednictvím 
podpory spolupráce družstevních společností na přeshraniční úrovni;

6. vyzývá Komisi, aby přezkoumala nařízení (ES) č. 1435/2003, což by mělo zjednodušit 
a snížit počet odkazů na vnitrostátní právní předpisy a zavést samostatnější evropská 
pravidla; domnívá se, že tento přezkum by měl respektovat nejvyšší stávající vnitrostátní 
standardy, zejména pokud jde o pracovní právo, a že by zjednodušení nemělo oslabit 
základní záruky transparentnosti. 

                                               
1 Smlouva č. SI2.ACPROCE029211200 ze dne 8. října 2009.
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