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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. ubolewa nad tym, że w większości państw członkowskich wystąpiły opóźnienia w 
transpozycji dyrektywy 2003/72/WE; gratuluje Komisji Europejskiej sprawnego 
działania, jeżeli chodzi o wszczęcie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego;

2. wyraża zadowolenie z faktu, że niektóre państwa członkowskie nie tylko prawidłowo 
przetransponowały tę dyrektywę, ale nawet wykroczyły poza określone w niej wymogi;

3. niemniej jednak wzywa Komisję Europejską do uważnego monitorowania stosowania 
dyrektywy 2003/72/WE, aby zapobiec jej niewłaściwemu wykorzystaniu do celów 
pozbawienia pracowników ich praw; wzywa Komisję Europejską do przyjęcia środków 
niezbędnych do zagwarantowania prawidłowej transpozycji art. 13 tej dyrektywy;

4. zwraca uwagę na brak popularności spółdzielni europejskich, o czym świadczy fakt, że do 
dnia 8 maja 2010 r. utworzono zaledwie siedemnaście takich spółdzielni; zauważa, że ten 
brak popularności jest szczególnie uderzający w państwach członkowskich o długiej 
tradycji ruchów spółdzielczych;

5. z zadowoleniem przyjmuje wnioski z analizy wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 
1435/2003 w sprawie statutu spółdzielni europejskiej1, szczególnie w odniesieniu do 
proponowanych środków promowania spółdzielni europejskich, polegających na 
propagowaniu wiedzy o nich za pomocą programów edukacyjnych skierowanych do 
doradców w zakresie prawa spółek i partnerów społecznych, a także na wspieraniu 
współpracy między spółdzielniami na szczeblu międzynarodowym;

6. wzywa Komisję Europejską do dokonania przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1435/2003, 
który powinien uprościć przepisy i zmniejszyć liczbę odniesień do prawa krajowego, a 
także ustanowić bardziej konkretne przepisy europejskie; uważa, że przegląd ten powinien 
respektować najwyższe istniejące standardy krajowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawo 
pracy, a uproszczenie nie powinno mieć miejsca kosztem niezbędnych gwarancji w 
zakresie przejrzystości;

                                               
1 Umowa nr SI2.ACPROCE029211200 z dnia 8 października 2009 r.
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