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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že koronavirová krize měla bezprecedentní sociálně-ekonomický dopad na 
malé a střední podniky, zejména v kulturním a kreativním odvětví a v odvětví vzdělávání, 
mládeže, sportu a médií; vyzývá Evropskou komisi, aby revidovala svou Strategii pro 
udržitelnou a digitální Evropu zaměřenou na malé a střední podniky a zajistila, aby byly 
finanční prostředky přidělované evropským malým a středním podnikům široce a snadno 
dostupné ve všech členských státech a dostávaly se do těchto odvětví tak, aby jim 
umožňovaly řešit současné výzvy a zachovat vysokou úroveň zaměstnanosti;

2. opětovně připomíná význam dostupného financování pro malé a střední podniky v celé 
Evropě, zvláště v kulturním a kreativním odvětví a v odvětvích mládeže, médií a sportu; 
vyzývá Evropskou komisi, aby zvýšila dostupnost financování, zejména v nadcházejícím 
programu InvestEU, a aby poskytovala rovné finanční příležitosti ve všech členských 
státech EU; 

3. vyjadřuje politování nad nedostatečnými ambicemi revidovaného návrhu příštího VFR 
a nad nedostatečnou konkrétní finanční podporou pro tato odvětví v novém plánu na 
podporu oživení; naléhavě vyzývá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby zvýšily 
rozpočet na programy Kreativní Evropa, Erasmus+ a Evropský sbor solidarity; 

4. zdůrazňuje nezbytnost dalších investic do digitalizace evropských malých a středních 
podniků napříč odvětvími a také do dovedností, zejména do digitálních a podnikatelských 
dovedností; vyzývá k evropské iniciativě zaměřené na podnikatelské vzdělávání s cílem 
připravit novou generaci evropských malých a středních podniků a také poskytnout 
pokyny a podporu existujícím malým a středním podnikům při adaptaci na současné 
výzvy; opětovně připomíná význam výměn učňů a podnikatelů v rámci programu 
Erasmus+ a vyzývá ke zvýšení počtu podobných iniciativ využívajících nové formáty 
a nástroje.


