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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää valitettavana, että direktiivin 2003/72/EY saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on useimmissa jäsenvaltioissa tapahtunut myöhään; antaa komissiolle 
tunnustusta sen ripeistä toimista rikkomismenettelyjen käynnistämisessä;

2. on tyytyväinen siihen, että jotkut jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin asianmukaisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöään ja lisäksi menneet direktiivin vaatimuksia pidemmälle;

3. kehottaa kuitenkin komissiota seuraamaan tiiviisti direktiivin 2003/72/EY soveltamista, 
jotta sitä ei voida käyttää väärin siten, että työntekijöiltä viedään heidän oikeutensa; 
kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan direktiivin 
13 artiklan asianmukainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä;

4. toteaa, että ajatus eurooppaosuuskunnista on menestynyt heikosti, mistä kertoo se, että 
8. toukokuuta 2010 mennessä niitä oli perustettu vain seitsemäntoista; panee merkille, että 
menestys on ollut erityisen heikkoa jäsenvaltioissa, joissa osuuskuntaliikkeillä on pitkät 
perinteet;

5. on tyytyväinen eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) 
N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskevan tutkimuksen1 johtopäätöksiin ja erityisesti 
niihin, jotka koskevat ehdotettuja toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään 
eurooppaosuuskuntia lisäämällä niitä koskevaa tietämystä koulutusohjelmilla, joita 
tarjotaan osuuskuntalainsäädännön neuvonantajille ja yhteiskunnallisille toimijoille, ja 
edistämällä osuuskuntien välistä yhteistyötä kansainvälisesti;

6. kehottaa komissiota tarkistamaan asetusta (EY) N:o 1435/2003 ja katsoo, että tarkistuksen 
yhteydessä olisi yksinkertaistettava ja vähennettävä viittauksia kansalliseen 
lainsäädäntöön ja laadittava itsenäisempiä unionin sääntöjä; katsoo, että asetusta 
tarkistettaessa olisi noudatettava tiukimpia jäsenvaltioissa nykyisin sovellettavia normeja 
erityisesti työlainsäädännön suhteen ja että yksinkertaistamisella ei saisi vaarantaa 
keskeisiä takeita avoimuudesta.

                                               
1 Sopimus nro SI2.ACPROCE029211200, 8. lokakuuta 2009.
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