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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Económicos 
e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, de acordo com o artigo 9.° do TFUE, a promoção de um nível elevado 
de emprego e a garantia de uma proteção social adequada têm de ser tidas em conta na 
definição e execução das políticas e ações da UE;

B. Considerando que, nos termos do artigo 147.° do TFUE, o objetivo de alcançar um 
elevado nível de emprego será tomado em consideração na definição e execução das 
políticas e ações da União;

1. Pede à Comissão que melhore a integração da política da concorrência no que diz respeito 
aos objetivos da Estratégia Europa 2020 em matéria de emprego, permitindo um melhor 
apoio às PME, que são as principais criadoras de emprego;

2. Exorta a que os Estados-Membros desenvolvam uma abordagem convergente em relação 
aos serviços de interesse económico geral (SIEG), centrada em medidas de 
integração/reintegração da mão de obra disponível no mercado de trabalho, promovam a 
correspondência entre a oferta e a procura de trabalho, e adaptem medidas e programas 
para impedir a destruição de postos de trabalho;

3. Apela aos Estados-Membros para que impulsionem a privatização das empresas 
improdutivas, a fim de evitar despedimentos motivados pela perda de competitividade 
dessas empresas;

4. Exorta a Comissão a que pondere derrogações adicionais às regras em matéria de auxílios 
estatais, a fim de apoiar a transição das empresas para uma economia com baixas emissões 
de carbono, ajudando os empregadores a reintegrar no mercado de trabalho aqueles 
trabalhadores que possam ser vulneráveis ao risco de serem despedidos;

5. Pede à Comissão que continue a controlar a aplicação das regras em matéria de auxílios 
estatais enquanto persistirem os efeitos colaterais da crise.


