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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja dėl to, kad daugelis valstybių narių vėlai į nacionalinę teisę perkėlė 
Direktyvos 2003/72/EB nuostatas; sveikina Komisiją, kad ji skubiai ėmėsi veiksmų ir 
pradėjo pažeidimų tyrimo procedūras;

2. džiaugiasi tuo, kad kai kurios valstybės narės ne tik tinkamai perkėlė direktyvos nuostatas, 
bet ėmėsi netgi daugiau priemonių, nei reikalaujama direktyvoje;

3. vis dėlto, ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip taikoma Direktyva 2003/72/EB, ir neleisti, 
kad ja būtų piktnaudžiaujama norint atimti iš darbuotojų jų teises; ragina Komisiją 
patvirtinti reikiamas priemones siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai perkeltas direktyvos 
13 straipsnis;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos kooperatinė bendrovė (SCE) neturi pasisekimo – tai 
matyti iš to, kad iki 2010 m. gegužės 8 d. įsteigta tik septyniolika SCE; pažymi, jog ypač 
stebina tai, kad ji neturi pasisekimo tose valstybėse narėse, kurios turi senas kooperatinių 
judėjimų tradicijas;

5. teigiamai vertina Reglamento (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės 
(SCE)1 statuto įgyvendinimo tyrimo išvadas, ypač jose siūlomas priemones, kuriomis būtų 
skatinamas SCE populiarumas didinant informuotumą apie SCE, tam naudojant švietimo 
programas, skirtas patarėjams kooperatyvų teisės klausimais ir socialiniams subjektams, 
bei skatinant kooperatines bendroves kooperuotis tarpvalstybiniu lygiu;

6. ragina Komisiją peržiūrėti Reglamentą (EB) Nr. 1435/2006, kurį reikėtų supaprastinti ir 
sumažinti nuorodų į nacionalinę teisę skaičių ir nustatyti daugiau materialinių Europos 
normų; mano, kad atliekant tokią peržiūrą turėtų būti laikomasi esamų aukščiausių 
nacionalinių standartų, ypač susijusių su darbo teise, ir supaprastinant neturėtų būti 
mažinamos pagrindinės skaidrumo garantijos.

                                               
1 2009 m. spalio 8 d. sutartis Nr. SI2.ACPROCE029211200.
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