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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar det försenade införlivandet av direktiv 2003/72/EG i de 
flesta medlemsstater. Parlamentet lyckönskar kommissionen till dess snabba insatser för 
att inleda överträdelseförfaranden.

2. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att vissa medlemsstater inte bara har 
införlivat direktivet korrekt, utan också faktiskt gått längre än kraven i direktivet.

3. Europaparlamentet uppmanar emellertid kommissionen att noga övervaka tillämpningen 
av direktiv 2003/72/EG för att förhindra att det missbrukas i syfte att frånta arbetstagarna
deras rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa ett korrekt införlivande av artikel 13 i direktivet.

4. Europaparlamentet påpekar den bristande framgången med europeiska kooperativa 
föreningar (SCE-föreningar), vilket påvisas av att bara sjutton SCE-föreningar hade 
bildats den 8 maj 2010. Parlamentet noterar att den bristande framgången är särskilt 
iögonfallande i medlemsstater med lång tradition av kooperativa rörelser.

5. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna av studien om tillämpningen av förordning 
(EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)1, 
särskilt vad gäller de föreslagna åtgärderna för att främja och öka medvetenheten om dem
genom utbildningsprogram riktade till rådgivare inom kooperativ lagstiftning och sociala 
aktörer, samt genom att främja samarbete mellan kooperativa föreningar över gränserna.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över förordning (EG) nr 1435/2003, 
vilket bör förenkla och minska antalet hänvisningar till nationell lagstiftning och införa 
mer kvalitativa EU-bestämmelser. Parlamentet anser att denna översyn bör ta hänsyn till 
de högsta nuvarande nationella bestämmelserna, särskilt vad gäller arbetsrätten, samtidigt 
som förenklingen inte bör urholka de grundläggande garantierna för insyn.

                                               
1 Kontrakt nr SI2.ACPROCE029211200 av den 8 oktober 2009.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 11.10.2011
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Slutomröstning: närvarande ledamöter Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio 
Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana 
Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2)
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