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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat op grond van artikel 9 VWEU rekening moet worden gehouden met de 
bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid en de waarborging van een 
adequate sociale bescherming bij de bepaling en de uitvoering van het beleid en optreden 
van de EU;

B. overwegende dat op grond van artikel 147 VWEU rekening moet worden gehouden met 
de doelstelling van een hoog niveau van werkgelegenheid bij de bepaling en uitvoering 
van het beleid en het optreden van de Unie;

1. dringt er bij de Commissie op aan het mededingingsbeleid beter te integreren met 
betrekking tot de werkgelegenheidsdoelstellingen van de EU 2020-strategie, ter 
verbetering van de ondersteuning van het MKB dat de meeste banen schept;

2. dringt bij de lidstaten aan op een convergente benadering met betrekking tot diensten van 
algemeen economisch belang (SGEI) waarbij gefocust wordt op maatregelen voor de 
integratie/re-integratie van beschikbare arbeidskrachten op de arbeidsmarkt, om vraag en 
aanbod van arbeid beter op elkaar te laten aansluiten, zodat maatregelen en programma's 
zo worden opgesteld dat er geen banen verloren gaan;

3. dringt er bij de lidstaten op aan de privatisering van improductieve bedrijven aan te 
moedigen, om ontslagen te voorkomen die het gevolg zouden zijn van verlies van 
concurrentiekracht van die bedrijven;

4. verzoekt de Commissie om nog meer uitzonderingen toe te staan op de regels inzake 
staatssteun om ondernemingen te helpen bij de overgang naar een koolstofarme economie 
door werkgevers te ondersteunen die arbeidskrachten re-integreren op de arbeidsmarkt die 
anders wellicht zouden worden ontslagen;

5. verzoekt de Commissie om toezicht te blijven uitoefenen op de regels inzake staatssteun 
omdat de overloopeffecten van de crisis nog steeds gevoeld worden.


