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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at covid-19-krisen har haft en hidtil uset socioøkonomisk indvirkning på 
SMV'er, navnlig inden for de kulturelle og kreative sektorer, uddannelse, ungdom, sport 
og medier; opfordrer Kommissionen til at revidere sin SMV-strategi for et bæredygtigt 
og digitalt Europa og sikre, at de midler, der er afsat til europæiske SMV'er, er bredt og 
let tilgængelige i alle medlemsstater, og at de når frem til disse sektorer for at sætte dem 
i stand til at tackle de aktuelle udfordringer og opretholde et højt beskæftigelsesniveau;

2. gentager betydningen af adgangen til finansiering for SMV'er i hele Europa, navnlig 
inden for sektorerne kultur, kreativitet, uddannelse, ungdom, medier og sport; opfordrer 
Kommissionen til at øge adgangen til finansiering, navnlig i det kommende InvestEU-
program, og til at skabe lige finansielle muligheder i alle EU's medlemsstater; 

3. beklager manglen på ambitioner i det reviderede forslag til den næste FFR og manglen 
på specifik finansiel støtte til disse sektorer i den nye genopretningsplan; opfordrer i 
denne forbindelse indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at øge budgettet 
for programmerne Et Kreativt Europa, Erasmus + og Det Europæiske Solidaritetskorps; 

4. understreger behovet for yderligere investeringer i digitalisering af europæiske SMV'er 
på tværs af sektorer samt i færdigheder, navnlig digitale færdigheder og 
iværksætterfærdigheder; opfordrer til et europæisk initiativ om iværksætteruddannelse 
med henblik på at forberede den næste generation af europæiske SMV'er og også yde 
vejledning og støtte til eksisterende SMV'er med henblik på at tilpasse dem til de 
nuværende udfordringer; gentager betydningen af lærlingeuddannelser og udvekslinger 
af iværksættere under Erasmus + og opfordrer til flere lignende initiativer ved hjælp af 
nye formater og værktøjer.


