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FORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. beklager den forsinkede gennemførelse af direktiv 2003/72/EF i de fleste medlemsstater; 

lykønsker Kommissionen med dens hurtige indsats i forbindelse med indledning af 

overtrædelsesprocedurer; 

2. er tilfreds med, at nogle medlemsstater ikke alene har gennemført direktivet korrekt, men 

faktisk er gået videre end direktivets krav; 

3. opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til nøje at overvåge anvendelsen af direktiv 

2003/72/EF for at undgå misbrug med det formål at fratage medarbejderne deres 

rettigheder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at vedtage de nødvendige 

foranstaltninger for at sikre korrekt gennemførelse af artikel 13 i direktivet; 

4. påpeger det europæiske andelsselskabs (SCE) manglende succes, som fremgår af det 

forhold, at der den 8. maj 2010 kun var stiftet 17 SCE-selskaber; bemærker, at den 

manglende succes er særligt slående i medlemsstater med en lang tradition for 

andelsbevægelser; 

5. glæder sig over konklusionerne af undersøgelsen om gennemførelsen af forordning (EF) 

nr. 1435/2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)1, især hvad angår de 

foreslåede foranstaltninger til fremme af SCE-selskaber ved at øge kendskabet hertil 

gennem undervisningsprogrammer rettet mod rådgivere inden for andelslovgivning og 

sociale aktører samt ved at fremme samarbejdet mellem andelsselskaber på tværs af 

grænserne; 

6. opfordrer Kommissionen til en revision af forordning (EF) nr. 1435/2003, der skal 

forenkle og reducere antallet af henvisninger til national lovgivning og indføre materielle 

regler på europæisk plan; mener, at denne revision bør overholde de strengeste nationale 

standarder, især hvad angår arbejdsret, og at forenklingen ikke bør undergrave de 

væsentlige garantier for gennemsigtighed. 

 

                                                 
1 Kontrakt nr. SI2.ACPROCE029211200 af 8. oktober 2009. 
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