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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че семейните предприятия обхващат спектъра от малки фирми до 
корпорации и представляват 60% от всички европейски дружества, като осигуряват 
от 40% до 50% от всички работни места;

Б. като има предвид, че от гледна точка на стойностите семейните предприятия се 
различават от несемейните корпорации по отношение на дългосрочната ориентация, 
като те притежават специална степен на ангажираност по отношение на местната си 
общност, кореняща се в европейската традиция на „честния търговец“ – и като цяло 
по-трудно пристъпват към преустановяване на дейността си, оставяйки работниците 
без работа;

1. приветства предприетата работа във връзка с даването на определение  за „семейно 
предприятие“, валидно в рамките на ЕС, и призовава да бъдат взети под внимание 
спецификите в определенията на държавите членки, по-специално по отношение на 
гарантирането на социалните права, социалната сигурност, пенсионните права и 
здравословните и безопасни условия на труд;

2. отбелязва с безпокойство, че финансовата криза и последвалата рецесия се 
отразяват тежко на европейските МСП, много от които са семейни предприятия, и 
изтъква колко е важно да има благоприятна регулаторна рамка, чрез която да се 
подкрепи здравословното преструктуриране, а оттам и запазването на работните 
места;

3. обръща внимание на Комисията върху необходимостта от равно третиране на 
големите мултинационални дружества и семейните предприятия, за да се осигурят 
балансирани, равнопоставени условия на конкуренция при зачитане на уникалния 
характер на семейни предприятия, по-специално в тези държави членки, в които 
подобни предприятия са унищожени след 1945 г.


