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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че съгласно член 9 от ДФЕС насърчаването на високо равнище на 
заетост и гарантирането на подходяща социална закрила трябва да се вземат под 
внимание при определянето и прилагането на политиките и дейностите на ЕС;

Б. като има предвид, че съгласно член 147 от ДФЕС целта за постигане на високо 
равнище на заетост се взема предвид при определянето и изпълнението на 
политиките и действията на Съюза;

1. призовава Комисията да интегрира по-добре политиката в областта на 
конкуренцията по отношение на целите за заетост на Стратегията ЕС 2020, като по 
този начин  позволи по-добро подпомагане на МСП, които са основните източници 
на работни места;

2. призовава държавите членки да създадат съгласуван подход по отношение на 
услугите от общ икономически интерес (УОИИ), който да акцентира върху мерки за 
интеграция/реинтеграция на наличната работна сила на пазара на труда, както и 
съобразени с обстоятелствата мерки и програми, с цел да се предотврати 
унищожаването на работните места;

3. призовава държавите членки да насърчат приватизацията на непродуктивните 
дружества, за да се предотвратят уволненията поради загубата на 
конкурентоспособност на тези предприятия;

4. призовава Комисията да разгледа възможността за допълнителни дерогации от 
правилата за държавната помощ, за да се подпомогне преходът на предприятията 
към нисковъглеродна икономика, като се окаже помощ на работодателите да 
реинтегрират на пазара на труда работници, които могат да бъдат в уязвима позиция 
и застрашени от уволнение;

5. призовава Комисията да продължи да наблюдава прилагането на правилата за 
държавната помощ, той като отражението на кризата е все още осезаемо. 


