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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât, în temeiul articolului 9 din TFUE, la definirea și punerea în aplicare a politicilor 
și activităților UE trebuie să se ia în considerare promovarea unui grad ridicat de ocupare 
a forței de muncă și garantarea unei protecții sociale adecvate;

B. întrucât, în conformitate cu articolul 147 din TFUE, obiectivul atingerii unui nivel ridicat 
de ocupare a forței de muncă este luat în considerare în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și activităților Uniunii,

1. invită Comisia să asigure o mai bună armonizare între politica în domeniul concurenței și 
obiectivele privind ocuparea forței de muncă ale Strategiei UE 2020, făcând astfel posibil 
un sprijin mai eficient pentru IMM-uri, care sunt principala sursă de locuri de muncă;

2. invită statele membre să adopte o abordare convergentă în ceea ce privește serviciile de 
interes economic general (SIEG), care să se concentreze asupra măsurilor de 
integrare/reintegrare a forței de muncă disponibile pe piața muncii, promovând o mai bună 
corelare între oferta și cererea de forță de muncă și adaptarea măsurilor și a programelor 
pentru a preveni pierderea locurilor de muncă;

3. invită statele membre să încurajeze privatizarea întreprinderilor neproductive, pentru a 
preveni concedierile care ar putea rezulta ca urmare a scăderii competitivității 
întreprinderilor respective;

4. invită Comisia să aibă în vedere aplicarea unor derogări suplimentare de la normele 
privind ajutorul de stat, pentru a sprijini tranziția întreprinderilor către o economie cu 
emisii reduse de dioxid de carbon, prin acordarea de beneficii angajatorilor care 
reintegrează pe piața muncii lucrători care sunt expuși riscului concedierii;

5. invită Comisia să continue să monitorizeze punerea în aplicare a normelor privind ajutorul 
de stat, întrucât efectele de contagiune generate de criză se resimt în continuare.


