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WSKAZÓWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:
A. mając na uwadze, Ŝe przedsiębiorstwa rodzinne są róŜnej wielkości – od małych firm po
korporacje – i stanowią 60% wszystkich europejskich przedsiębiorstw, zapewniając od
40% do 50% ogółu miejsc pracy;
B. mając na uwadze, Ŝe przedsiębiorstwa rodzinne róŜnią się pod względem
przyświecających im wartości od przedsiębiorstw nieprowadzonych przez rodziny pod
kątem długoterminowego nastawienia, stopnia zaangaŜowania na rzecz społeczności
lokalnej – zakorzenionego w europejskiej tradycji rzetelności kupieckiej – oraz zwykle nie
kończą szybko działalności, pozbywając się pracowników;
1. z zadowoleniem przyjmuje podjęty w UE wysiłek na rzecz stworzenia definicji
„przedsiębiorstwa rodzinnego” i apeluje o uwzględnienie specyfiki definicji stosowanych
w państwach członkowskich, zwłaszcza jeśli chodzi o gwarantowanie praw socjalnych,
zabezpieczenia społecznego, uprawnień emerytalnych oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy;
2. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki UE, podejmowane we współpracy z władzami
krajowymi, na rzecz promowania nauczania przedsiębiorczości w szkołach, na
uniwersytetach oraz w kształceniu i szkoleniu zawodowym, jako waŜnego instrumentu
słuŜącego walce z bezrobociem i tworzeniu nowych miejsc pracy, przy czym podkreśla,
Ŝe tematy dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa rodzinnego, jak dziedziczenie,
przenoszenie własności, zarządzanie personelem i innowacje powinny się znaleźć w
programach nauczania;
3. stwierdza z zaniepokojeniem, Ŝe kryzys finansowy i będąca jego skutkiem recesja
stanowiły powaŜny cios dla europejskich MŚP, z których wiele jest przedsiębiorstwami
rodzinnymi, oraz podkreśla znaczenie korzystnych ram regulacyjnych, które wesprą
zdrową restrukturyzację, a co za tym idzie pomogą zachować miejsca pracy;
4. zwraca uwagę Komisji na konieczność jednakowego traktowania wielkich
międzynarodowych korporacji i przedsiębiorstw rodzinnych, tak aby zapewnić im równe
szanse pod względem warunków konkurencji, szanując jednocześnie wyjątkowy charakter
przedsiębiorstw rodzinnych, zwłaszcza w państwach członkowskich, w których po 1945 r.
przedsiębiorstwa takie zostały zlikwidowane.
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