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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, η προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης και η διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας πρέπει να 
συνεκτιμώνται κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων 
της ΕΕ·

B. έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 147 της ΣΛΕΕ, κατά τη χάραξη και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης λαμβάνεται υπόψη ο στόχος 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης·

1. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει καλύτερα την πολιτική ανταγωνισμού σε σχέση με 
τους στόχους απασχόλησης της Στρατηγικής ΕΕ 2020, με μεγαλύτερη ενίσχυση των 
ΜΜΕ που αποτελούν τους κύριους δημιουργούς θέσεων απασχόλησης·

2. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια συγκλίνουσα προσέγγιση σε σχέση με τις 
ΥΓΟΣ που θα επικεντρώνεται σε μέτρα για την ενσωμάτωση/εκ νέου ενσωμάτωση του 
διαθέσιμου εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας, προωθώντας την αντιστοίχηση 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον τομέα της εργασίας καθώς και την εκπόνηση 
μέτρων και προγραμμάτων για να προληφθεί η απώλεια θέσεων απασχόλησης·

3. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ιδιωτικοποίηση μη παραγωγικών εταιρειών, με 
σκοπό να προληφθούν απολύσεις λόγω απώλειας ανταγωνιστικότητας των εν λόγω 
εταιρειών·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις περαιτέρω παρεκκλίσεις από τους κανόνες κρατικής 
βοήθειας με σκοπό να ενισχυθεί η μετάβαση επιχειρήσεων σε μια οικονομία χαμηλής 
κατανάλωσης άνθρακα μέσω της υποστήριξης των εργοδοτών που επανενσωματώνουν 
στην αγορά εργασίας εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί να ευρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση όσον αφορά τον κίνδυνο απόλυσης·

5. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων κρατικής 
βοήθειας επειδή οι επιπτώσεις της κρίσεως εξακολουθούν να είναι ακόμη παρούσες.


