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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 TFUE określając i wdrażając strategie polityczne i 
działania UE, należy brać pod uwagę dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia oraz 
gwarancję odpowiedniej ochrony socjalnej;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 147 TFUE w ramach formułowania i wdrażania 
strategii politycznych i działań UE uwzględnia się cel, jakim jest wysoki poziom 
zatrudnienia;

1. wzywa Komisję do zadbania o lepszą integrację polityki w zakresie konkurencji w 
odniesieniu do celów w dziedzinie zatrudnienia, określonych w strategii „Europa 2020”, 
co umożliwi większe wsparcie dla MŚP, które stwarzają najwięcej miejsc pracy;

2. wzywa państwa członkowskie do opracowania spójnego podejścia do kwestii usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz do skoncentrowania się na 
środkach służących integracji bądź reintegracji dostępnej siły roboczej z rynkiem pracy, 
dążeniu do równowagi między popytem a podażą na rynku pracy, a także na 
dostosowaniu środków i programów w celu niedopuszczenia do likwidowania miejsc 
pracy;

3. wzywa państwa członkowskie do zachęcania do prywatyzowania nierentownych 
przedsiębiorstw, aby nie dochodziło do zwolnień z powodu utraty konkurencyjności przez 
te przedsiębiorstwa;

4. wzywa Komisję do zastanowienia się nad dalszymi odstępstwami od zasad udzielania 
pomocy państwa, aby wspomóc w ten sposób przechodzenie przedsiębiorstw na system 
gospodarki niskoemisyjnej poprzez udzielanie wsparcia pracodawcom przyjmującym do 
pracy pracowników zagrożonych zwolnieniem;

5. wzywa Komisję do dalszego monitorowania procesu wdrażania zasad udzielania pomocy 
państwa, gdyż uboczne skutki kryzysu wciąż są odczuwalne.


