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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални 

въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. изразява съжаление по повод забавянето на транспонирането на Директива 

2003/72/ЕО в повечето държави-членки; поздравява Комисията за бързите й 

действия при започването на производство за установяване на нарушение; 

2. изразява задоволство във връзка с факта, че някои държави-членки не само са 

транспонирали правилно директивата, но в действителност са предприели 

допълнителни мерки, които не се изискват от директивата; 

3. все пак призовава Комисията да наблюдава стриктно прилагането на Директива 

2003/72/ЕО, за да предотврати злоупотреба с директивата с цел лишаване на 

работниците и служителите от техните права; настоятелно призовава Комисията да 

приеме необходимите мерки, за да гарантира правилното транспониране на член 13 

от директивата; 

4. изтъква липсата на успех на Европейското кооперативно дружество (SCE), което се 

доказа от факта, че до 8 май 2010 г. са учредени само седемнадесет SCE; отбелязва, 

че посочената липса на успех е особено впечатляваща в държави-членки с дълга 

традиция в областта на кооперативните движения; 

5. приветства заключенията на проучването относно прилагането на Регламент (ЕО) 

1435/2003 на Съвета относно устава на Европейското кооперативно дружество 

(SCE)1, особено по отношение на предложените мерки за насърчаване на SCE чрез 

повишаване на осведомеността относно SCE посредством образователни програми, 

предназначени за консултанти по кооперативно право и социални участници, както 

и посредством насърчаване на сътрудничеството между кооперативните дружества 

на трансгранично равнище; 

6. призовава Комисията да преразгледа Регламент (ЕО) 1435/2003, което следва да 

опрости и намали броя на позоваванията на националното право и да установи 

изпълнени с повече съдържание европейски норми; счита, че посоченото 

преразглеждане следва да спазва най-високите съществуващи национални 

стандарти, особено по отношение на трудовото право, и че опростяването не следва 

да засяга гаранциите за прозрачност, които са от съществено значение. 

                                                 
1 Договор № SI2.ACPROCE029211200 от 8 октомври 2009 г. 
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