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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. regretă faptul că în majoritatea statelor membre Directiva 2003/72/CE a fost transpusă cu 
întârziere; felicită Comisia pentru rapiditatea cu care a luat măsuri pentru începerea 
procedurilor privind încălcarea dreptului Uniunii;

2. își exprimă mulțumirea cu privire la faptul că unele state membre nu s-au limitat la 
transpunerea corectă a directivei, ci au mers chiar mai departe decât prevedeau cerințele 
acesteia;

3. cu toate acestea, solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape aplicarea Directivei 
2003/72/CE pentru a preveni utilizarea abuzivă ce vizează să priveze lucrătorii de 
drepturile lor; îndeamnă Comisia să ia măsurile necesare pentru a asigura transpunerea 
corectă a articolului 13 din directivă;

4. observă că societatea cooperativă europeană (SCE) nu se bucură de succes, până la 8 mai 
2010 fiind create doar 17 societăți cooperative europene; subliniază faptul că această lipsă 
de succes este cu atât mai surprinzătoare în statele membre în care există o lungă tradiție a 
mișcărilor cooperatiste;

5. salută concluziile studiului referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1435/2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE)1, mai ales în ceea ce 
privește măsurile propuse în vederea promovării SCE prin creșterea vizibilității sale cu 
ajutorul programelor educaționale destinate consilierilor din domeniul dreptului 
cooperatist și actorilor sociali și prin promovarea cooperării transfrontaliere dintre 
societățile cooperative;

6. solicită Comisiei revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1435/2003 pentru a simplifica și a 
reduce numărul de trimiteri la dreptul național și pentru a stabili norme europene mai 
consistente; este de părere că revizuirea ar trebui să respecte cele mai înalte standarde 
naționale existente, în special în legătură cu dreptul muncii, și că simplificarea nu ar trebui 
să aducă atingere garanțiilor esențiale în materie de transparență.

                                               
1 Contractul nr. SI2.ACPROCE029211200 din 8 octombrie 2009.
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