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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. helyteleníti, hogy a 2003/72/EK irányelvet a legtöbb tagállam késedelmesen ültette át; 
gratulál a Bizottságnak a jogsértési eljárások indítására irányuló gyors fellépésért;

2. elégedettségének ad hangot amiatt, hogy egyes tagállamok azon túlmenően, hogy 
megfelelően átültették az irányelvet, az abban lefektetett előírásokat még meg is haladták;

3. felszólítja ugyanakkor a Bizottságot, hogy kövesse szorosan figyelemmel a 2003/72/EK 
irányelv alkalmazását annak érdekében, hogy azzal a munkavállalókat jogaiktól 
megfosztva ne lehessen visszaélni; sürgeti a Bizottságot, hogy hozza meg a szükséges 
intézkedéseket az irányelv 13. cikke megfelelő átültetésének biztosítása érdekében;

4. rámutat az európai szövetkezet (SCE) sikertelenségére, melyet bizonyít az is, hogy 2010. 
május 8-ig csupán tizenhét szövetkezetet hoztak létre; megjegyzi, hogy ez a sikertelenség 
különösen szembeszökő azokban a tagállamokban, ahol a szövetkezeti mozgalom hosszú 
hagyományokra tekint vissza;

5. üdvözli az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló 1435/2003/EK rendelet1

végrehajtását vizsgáló tanulmány következtetéseit, különösen ami azokat a javasolt 
intézkedéseket illeti, melyek célja az európai szövetkezet támogatása egyrészt az azzal 
kapcsolatos tájékozottság növelése révén – amit a szövetkezeti jogi tanácsadóknak és a 
szociális partnereknek biztosított oktatási programokkal lehet megvalósítani –, másrészt a 
szövetkezetek közötti határokon átnyúló együttműködés előmozdítása révén;

6. felszólítja a Bizottságot az 1435/2003/EK rendelet felülvizsgálatára, hogy egyszerűbbé 
váljanak a nemzeti jogra történő utalások, számuk pedig csökkenjen, és szilárdabb európai 
szabályok jöjjenek létre; úgy véli, hogy ennek a felülvizsgálatnak tiszteletben kell tartania 
a legmagasabb szintű nemzeti normákat, és hogy az egyszerűsítés nem veszélyeztetheti az 
átláthatóságra vonatkozó alapvető garanciákat.

                                               
1 SI2.ACPROCE029211200 számú szerződés, 2009. október 8.
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