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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. betreurt de wijze waarop richtlijn 2003/72/EG in de meeste lidstaten is omgezet, prijst de 
Commissie om haar snelle optreden bij het op gang brengen van inbreukprocedures;

2. is tevreden over het feit dat sommige lidstaten niet alleen de richtlijn correct ten uitvoer 
hebben gelegd, maar zelfs verder zijn gegaan dan de maatregelen die in de richtlijn 
werden geëist;

3. dringt er niettemin bij de Commissie op aan om scherp toezicht te houden op de 
toepassing van richtlijn 2003/72/EG om te voorkomen dat bepalingen ervan misbruikt 
worden om werknemers van hun rechten te beroven; verzoekt de Commissie om de 
nodige maatregelen te nemen om de juiste omzetting van artikel 13 van de richtlijn te 
verzekeren;

4. onderstreept het geringe succes van de Europese coöperatieve vennootschap (SCE), zoals 
blijkt uit het feit dat er op 8 mei 2010 nog slechts zeventien SCE's waren opgericht; merkt 
op dat dit geringe succes in het bijzonder opvallend is in lidstaten met een lange traditie 
van coöperatieve bewegingen;

5. is ingenomen met de conclusies van de studie naar de tenuitvoerlegging van verordening 
(EG) nr. 1435/2003 inzake het Statuut van de Europese coöperatieve vennootschap 
(SCE)1, vooral wat betreft de maatregelen die worden voorgesteld om de SCE's te 
bevorderen door de mensen beter bewust te maken van het bestaan ervan door middel van 
opleidingsprogramma's die gericht zijn op adviseurs inzake coöperatierecht en sociale 
actoren en die bestemd zijn om de grensoverschrijdende samenwerking tussen 
coöperatieve vennootschappen te bevorderen;

6. verzoekt de Commissie om een herziening van verordening (EG) nr. 1435/2003, welke 
een vereenvoudiging ervan moet inhouden, alsook een vermindering van het aantal 
verwijzingen naar de nationale wetgeving en de invoering van meer substantiële Europese 
regels; is van oordeel dat zij zich bij deze herziening moet richten op de beste bestaande 
nationale normen, vooral op het gebied van de arbeidswetgeving, en dat door de 
vereenvoudiging niet de essentiële garanties op het gebied van transparantie mogen 
worden aangetast.

                                               
1 Contract nr. SI2.ACPROCE029211200 van 8 oktober 2009.
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