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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu par Direktīvas 2003/72/EK novēloto transponēšanu vairākumā dalībvalstu; 
uzteic Komisiju par tās ātro rīcību, sākot pārkāpumu tiesvedību;

2. pauž apmierinātību par to, ka dažas dalībvalstis ir ne tikai pareizi transponējušas šo 
direktīvu, bet faktiski ir paveikušas vairāk nekā tajā prasīts;

3. tomēr aicina Komisiju cieši uzraudzīt Direktīvas 2003/72/EK piemērošanu, lai novērstu 
tās ļaunprātīgu izmantošanu nolūkā liegt darbiniekiem izmantot savas tiesības; mudina 
Komisiju pieņemt tādus pasākumus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu šīs direktīvas 
13. panta pareizu transponēšanu;

4. norāda, ka Eiropas Kooperatīvā sabiedrība (SCE) nav guvusi panākumus, ko pierāda fakts, 
ka līdz 2010. gada 8. maijam bija izveidotas tikai septiņpadsmit SCE; atzīmē, ka šis 
panākumu trūkums ir jo īpaši izteikts dalībvalstīs ar iedibinātām tradīcijām kooperatīvās 
kustības jomā;

5. atzinīgi vērtē secinājumus, kas izklāstīti pētījumā par Regulas (EK) Nr. 1435/2003 par 
Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem īstenošanu1, jo īpaši tos, kuri skar 
ierosinātos pasākumus SCE popularizēšanai, palielinot informētību par SCE ar izglītojošu 
programmu palīdzību, kuru mērķauditorija ir konsultanti kooperatīvo tiesību jomā un 
sociālie dalībnieki, un veicinot kooperatīvo sabiedrību pārrobežu sadarbību;

6. aicina Komisiju pārskatīt Regulu (EK) Nr. 1435/2003, jo pārskatīšana ļautu vienkāršot un 
mazināt atsauču skaitu uz dalībvalstu likumiem un ieviest konkrētākus Eiropas 
noteikumus; uzskata, ka šīs pārskatīšanas laikā būtu jāievēro visaugstākie spēkā esošie 
valstu standarti, jo īpaši tie, kas attiecas uz darba tiesībām, un ka vienkāršošanai 
nevajadzētu ietekmēt pārredzamības pamatgarantijas.

                                               
1 2009. gada 8. oktobra līgums Nr. SI2.ACPROCE029211200.
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