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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. taunib direktiivi 2003/72/EÜ hilist ülevõtmist enamikus liikmesriikides; kiidab heaks 
komisjoni kiire tegutsemise rikkumismenetluste alustamisel;

2. on rahul sellega, et lisaks direktiivi nõuetekohasele ülevõtmisele on mõned liikmesriigid 
läinud tegelikult direktiivi nõuetest kaugemalegi;

3. kutsub siiski komisjoni üles täpselt kontrollima direktiivi 2003/72/EÜ kohaldamist, et ära 
hoida selle väärkasutust, mille eesmärk on töötajatelt nende õiguste äravõtmine; nõuab, et 
komisjon võtaks vastu vajalikud meetmed direktiivi artikli 13 nõuetekohase ülevõtmise 
tagamiseks;

4. juhib tähelepanu Euroopa ühistu (SCE) edutusele, mida tõendab asjaolu, et 8. maiks 2010 
oli asutatud ainult seitseteist SCEd; märgib, et edu puudumine on eriti märgatav 
liikmesriikides, kus ühistuliikumisel on pikad traditsioonid;

5. toetab määruse (EÜ) nr 1435/2003 (Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta) rakendamist 
käsitleva uuringu1 järeldusi, eelkõige SCE propageerimise meetmete kohta, mis hõlmavad 
ühistuõiguse nõustajatele ja sotsiaalpartneritele suunatud teadlikkuse suurendamise 
koolitusprogramme ning ühistute piiriülese koostöö edendamist;

6. kutsub komisjoni üles määrust (EÜ) nr 1435/2003 läbi vaatama, et lihtsustada ja 
vähendada viiteid siseriiklikule õigusele ning kehtestada sisulisemad Euroopa eeskirjad; 
on seisukohal, et selle läbivaatamise käigus tuleks täita kõrgeimaid kehtivaid riiklikke 
standardeid, eelkõige seoses tööõigusega, ning et lihtsustamine ei tohiks kahjustada 
peamisi läbipaistvuse tagatisi.

                                               
1 8. oktoobri 2009. aasta leping nr SI2.ACPROCE029211200.
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