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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Lamenta a transposição tardia da Directiva 2003/72/CE na maior parte dos Estados-
Membros; congratula a Comissão pela sua rápida actuação dando início a processos por 
infracção;

2. Está convicto que alguns Estados-Membros não só transpuseram correctamente a 
Directiva mas foram na realidade para além do que a Directiva exige;

3. Não obstante, solicita à Comissão que acompanhe de perto a aplicação da Directiva 
2003/72/CE a fim de impedir a sua má utilização com a finalidade de privar os 
trabalhadores dos seus direitos; insta a Comissão a adoptar as medidas necessárias para 
assegurar a correcta transposição do artigo 13.º da Directiva;

4. Assinala a falta de sucesso da Sociedade Cooperativa Europeia (SCE) evidenciada pelo 
facto de apenas dezassete SCE terem sido criadas até 8 de Maio de 2010; nota que este 
inêxito é particularmente flagrante em Estados-Membros com uma longa tradição de 
movimento cooperativo;

5. Acolhe favoravelmente as conclusões do estudo sobre a aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1435/2003 relativo ao estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia (SCE), 
especialmente no que respeita às medidas propostas para promover a SCE aumentando a 
sua notoriedade através de programas educativos dirigidos aos consultores em direito 
cooperativo e aos actores sociais, e promovendo a cooperação entre as sociedades 
cooperativas a nível transfronteiras;

6. Solicita à Comissão uma revisão do Regulamento (CE) n.º 1435/2003 que deverá 
simplificar e reduzir o número de referências ao direito nacional e instituir normas 
europeias mais substantivas; considera que essa revisão deverá respeitar os mais elevados 
padrões nacionais existentes, especialmente no que respeita ao direito do trabalho, e que a 
simplificação não deverá prejudicar as garantias essenciais de transparência;
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