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POBUDE 

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, 

da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. izraža obžalovanje, da je bila Direktiva 2003/72/ES v večini držav članic prenesena 

pozno; čestita Komisiji za hitro ukrepanje pri sprožanju postopkov za ugotavljanje kršitev; 

2. izraža zadovoljstvo, da so nekatere države članice to direktivo ne le pravilno prenesle, 

ampak so zahteve iz nje še presegle; 

3. vseeno Komisijo poziva, naj uporabo Direktive 2003/72/ES podrobno spremlja, da se 

preprečijo njene zlorabe z namenom kratenja pravic delavcev; poziva jo, naj sprejme 

potrebne ukrepe za pravilen prenos člena 13 te direktive; 

4. poudarja, da evropska zadruga še ni zelo uspešna, na kar kaže dejstvo, da jih je bilo od 

8. maja 2010 ustanovljenih le sedemnajst; ugotavlja, da je ta neuspešnost še zlasti očitna v 

državah članicah z dolgo tradicijo zadružnih organizacij; 

5. pozdravlja ugotovitve študije o izvajanju Uredbe (ES) št. 1435/2003 o statutu evropske 

zadruge1, zlasti kar zadeva predlagane ukrepe za promocijo evropske zadruge in 

ozaveščanje o njej z izobraževalnimi programi za svetovalce s področja zadružnega prava 

in socialne akterje ter s spodbujanjem čezmejnega sodelovanja med zadrugami; 

6. poziva Komisijo k ponovnemu pregledu Uredbe (ES) št. 1435/2003 za poenostavitev in 

manj številčno sklicevanje na nacionalno pravo ter za vzpostavitev stvarnejših evropskih 

pravil; meni, da bi bilo treba pri tej reviziji upoštevati najvišje veljavne nacionalne 

standarde, zlasti v delovnem pravu, poenostavitev pa ne bi smela vplivati na bistvena 

jamstva preglednosti. 

 

                                                 
1 Pogodba št. SI2.ACPROCE029211200 z dne 8. oktobra 2009. 
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