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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad neskorou transpozíciou smernice 2003/72/ES vo väčšine
členských štátov; blahoželá Komisii k rýchlemu začatiu konania vo veci porušenia 
právnych predpisov;

2. vyjadruje spokojnosť s tým, že niektoré členské štáty smernicu nielen správne 
transponovali, ale v skutočnosti išli nad rámec požiadaviek smernice;

3. vyzýva však Komisiu, aby uplatňovanie smernice 2003/72/ES dôsledne monitorovala s 
cieľom zabrániť jej zneužívaniu na účely zbavenia zamestnancov ich práv; naliehavo 
žiada Komisiu, aby prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie správnej transpozície 
článku 13 tejto smernice;

4. poukazuje na neúspech európskeho družstva (SCE), čo dokazuje skutočnosť, že 
do 8. mája 2010 bolo založených len sedemnásť SCE; konštatuje, že tento neúspech je 
obzvlášť zarážajúci v členských štátoch s dlhou družstevnou tradíciou;

5. víta závery štúdie o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1435/2003 o stanovách európskeho 
družstva (SCE)1, najmä pokiaľ ide o opatrenia navrhnuté na podporu SCE zvyšovaním 
informovanosti o SCE prostredníctvom vzdelávacích programov určených pre poradcov v 
oblasti družstevného práva a pre sociálnych činiteľov, ako aj podporou spolupráce medzi 
družstvami na cezhraničnej úrovni;

6. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala nariadenie (ES) č. 1435/2003, ktoré by malo 
zjednodušiť odkazy na vnútroštátne právne predpisy, obmedziť ich počet a vytvoriť 
nezávislejšie európske pravidlá; domnieva sa, že pri tejto revízii by sa mali rešpektovať 
najvyššie existujúce vnútroštátne normy, najmä pokiaľ ide o pracovné právo, a že pri 
zjednodušení by sa nemali oslabiť základné záruky transparentnosti;

                                               
1 Zmluva č. SI2.ACPROCE029211200 z 8. októbra 2009.
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