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 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει την απογοήτευσή του για την καθυστερημένη μεταφορά της οδηγίας 

2003/72/ΕΚ στα περισσότερα κράτη μέλη· συγχαίρει την Επιτροπή για την ταχεία δράση 

της όσον αφορά τη δρομολόγηση διαδικασιών επί παραβάσει· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του που ορισμένα κράτη μέλη όχι μόνο έχουν μεταφέρει ορθώς 

την οδηγία, αλλά έχουν στην ουσία προχωρήσει και πέρα από τις απαιτήσεις της οδηγίας· 

3. καλεί, παρόλα αυτά, την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της οδηγίας 

2003/72/ΕΚ, έτσι ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη κατάχρησή της με σκοπό την 

παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα 

αναγκαία μέτρα για την ορθή μεταφορά του άρθρου 13 της οδηγίας· 

4. επισημαίνει την αποτυχία του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού (ΕΣ), όπως αποδεικνύεται από 

το γεγονός ότι οι ΕΣ που έχουν συσταθεί από τις 8 Μαΐου του 2010 είναι μόνο δεκαεπτά· 

σημειώνει ότι αυτή η έλλειψη επιτυχίας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στα κράτη μέλη με 

μακρά παράδοση συνεταιριστικών κινημάτων· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της μελέτης που αφορά την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου περί του καταστατικού 

της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕ) 1, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που 

προτείνονται για την προώθηση της ΕΣΕ με αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 

την ΕΣΕ μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε συμβούλους του 

συνεταιριστικού δικαίου και κοινωνικούς φορείς, καθώς και με την προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών σε διασυνοριακό επίπεδο· 

6. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 

προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο αριθμός των παραπομπών στην εθνική 

νομοθεσία και να θεσπιστούν ουσιαστικότεροι ευρωπαϊκοί κανόνες· θεωρεί ότι η εν λόγω 

αναθεώρηση θα πρέπει να τηρεί τα υψηλότερα ισχύοντα εθνικά πρότυπα, ιδίως όσον 

αφορά το εργατικό δίκαιο, και ότι η απλούστευση δεν θα πρέπει να υπονομεύει τις 

βασικές εγγυήσεις διαφάνειας. 

                                                 
1 Σύμβαση αριθ. SI2.ACPROCE029211200, της 8ης Οκτωβρίου 2009. 
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