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Ændringsforslag 1
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Betragtning A

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

A. der henviser til, at 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
defineres i Kommissionens henstilling 
2003/361/EF;

Or. en

Ændringsforslag 2
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at 99 % af alle 
europæiske virksomheder er SMV'er; der 
henviser til, at de tegner sig for 50 % af 
BNP og beskæftiger ca. 100 millioner 
personer, hvilket svarer til to tredjedele af 
alle arbejdspladser i den private sektor, og 
at de dermed udgør rygraden i den 
europæiske økonomi og er vigtige aktører, 
som fremmer områders tiltrækningskraft 
og udviklingen af fastlagte strategiske 
industrielle økosystemer;

Or. en

Ændringsforslag 3
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Betragtning C
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at europæiske 
SMV'er oplever en meget stor mangel på 
investeringer, der ligger på mellem 20 og 
35 mia. EUR, trods støtte fra EU og 
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 4
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Betragtning D

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

D. der henviser til, at SMV'er oplever 
kolossale udfordringer som følge af covid-
19-krisen, og at mange af dem risikerer at 
gå konkurs;

Or. en

Ændringsforslag 5
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Betragtning E

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

E. der henviser til, at Kommissionen 
har fremsat tilsagn med hensyn til sin 
strategi for små og mellemstore 
virksomheder, der blev offentliggjort i 
marts 2020;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Betragtning F

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

F. der henviser til, at små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) er 
rygraden i EU's økonomi; der henviser til, 
at SMV'er beskæftiger omkring 100 
millioner personer og tegner sig for mere 
end halvdelen af Europas BNP;

Or. en

Ændringsforslag 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Betragtning G

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

G. der henviser til, at SMV'er sikrer 
to tredjedele af arbejdspladserne, skaber 
uddannelsesmuligheder på tværs af 
regioner og sektorer, bl.a. for ufaglærte 
arbejdstagere, og understøtter vores 
samfunds velfærd, bl.a. i landdistrikter og 
fjerntliggende områder;

Or. en

Ændringsforslag 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Betragtning H

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

H. der henviser til, at komplekse 
administrative og retlige procedurer 
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udgør en betydelig forhindring for 
SMV'er, når de ønsker at gøre deres 
virksomheder mere ressourceeffektive;

Or. en

Ændringsforslag 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Betragtning I

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

I. der henviser til, at over 70 % af 
alle virksomheder beretter om, at adgang 
til talenter er en hindring for at foretage 
nye investeringer i hele EU101a; der 
henviser til, at adgang til kvalificerede 
medarbejdere og erfarne ledere er blevet 
det mest presserende problem, som 
SMV'er i EU har oplevet i årenes løb1b; 
der henviser til, at manglen på 
kvalifikationer er særlig akut i forbindelse 
med digitalisering og nye teknologier, da 
35 % af arbejdsstyrken i bedste fald kun 
har begrænsede digitale færdigheder;
__________________
1a 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018.
1b 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
38462.

Or. en

Ændringsforslag 10
France Jamet

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den 
europæiske grønne pagt og den dertil 
knyttede retfærdige omstilling;

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for, at staterne 
vedtager tilpassede finanspolitikker; 
understreger ligeledes behovet for en ny 
start for at bryde med politikker, der 
fremmer illoyal konkurrence og dumping 
i EU, som SMV'erne er de første ofre for;

Or. fr

Ændringsforslag 11
Stefania Zambelli

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for finansiering for at 
bygge bro over den nuværende mangel på 
investeringer og styrke SMV'ernes evne til 
at innovere og bevæge sig i retning af mere 
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ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den 
europæiske grønne pagt og den dertil 
knyttede retfærdige omstilling;

bæredygtige, langsigtede løsninger; 

Or. it

Ændringsforslag 12
Margarita de la Pisa Carrión

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den 
europæiske grønne pagt og den dertil 
knyttede retfærdige omstilling;

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for finansiering for at 
bygge bro over den nuværende mangel på 
investeringer og styrke SMV'ernes evne til 
at innovere og bevæge sig i retning af mere 
ressourceeffektive løsninger, der er 
effektive på lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 13
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson
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Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den 
europæiske grønne pagt og den dertil 
knyttede retfærdige omstilling;

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger og derved bidrage 
til at opfylde principperne og målene for 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og den europæiske grønne pagt 
og den dertil knyttede retfærdige 
omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 14
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og 
opbygning af et inklusivt og 
modstandsdygtigt arbejdsmarked samt 
fremme af investeringer, 
konkurrenceevne og bæredygtig vækst; er 
dybt bekymret over den stigende 
arbejdsløshed i EU og risikoen for, at 
millioner af mennesker mister deres job 
som følge af covid-19-krisen og de meget 
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finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

alvorlige vanskeligheder, som SMV'er 
gennemlever på grund af denne krise; 
anerkender, at SMV'er i øjeblikket står 
over for alvorlige likviditetsproblemer, og 
fremhæver i denne forbindelse det store 
behov for at lette adgangen til 
finansiering og for at træffe kort- og 
langsigtede foranstaltninger for at støtte 
SMV'erne i genopretningsfasen; 
understreger, at dette bør åbne mulighed 
for bæredygtig finansiering for at bygge 
bro over den nuværende mangel på 
investeringer og styrke SMV'ernes evne til 
at innovere og bevæge sig i retning af mere 
bæredygtige, ressourceeffektive, cirkulære 
og klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling; understreger, at 
SMV'ernes omstilling til bæredygtig og 
digitaliseret virksomhed kræver særlig 
politisk opmærksomhed og 
ledsageforanstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 15
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, især social 
innovation, jobskabelse og et inklusivt 
arbejdsmarked; er dybt bekymret over den 
stigende arbejdsløshed i EU og risikoen 
for, at millioner af mennesker mister deres 
job som følge af covid‑19‑krisen; 
anerkender, at SMV'er i øjeblikket står 
over for alvorlige likviditetsproblemer, og 
insisterer i denne forbindelse på 
betydningen af en omfattende og 
koordineret indsats for at konsolidere 
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styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

Europas industrielle struktur, stimulere 
økonomien og understøtte beskæftigelsen; 
anerkender ligeledes, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling, hvor ingen lades i 
stikken; mener desuden, at udviklingen af 
den cirkulære økonomi udgør en 
mulighed for SMV'er gennem 
jobskabelse, nye markeder og styrkelse af 
virksomhedernes effektivitet;

Or. fr

Ændringsforslag 16
José Manuel Fernandes

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, konkurrenceevne, 
iværksætteri, jobskabelse og et inklusivt 
arbejdsmarked; er dybt bekymret over den 
stigende arbejdsløshed i EU og risikoen 
for, at millioner af mennesker mister deres 
job som følge af covid‑19‑krisen; 
anerkender, at SMV'er i øjeblikket står 
over for alvorlige likviditetsproblemer, og 
fremhæver i denne forbindelse behovet for 
øjeblikkelig og bæredygtig finansiering for 
at bygge bro over den nuværende mangel 
på investeringer og styrke SMV'ernes evne 
til at innovere og bevæge sig i retning af 
digitalisering og mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
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vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den digitale 
dagsorden, den europæiske grønne pagt og 
den dertil knyttede retfærdige omstilling;

Or. pt

Ændringsforslag 17
Stelios Kympouropoulos

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen, navnlig blandt de mest 
sårbare sociale grupper; anerkender, at 
SMV'er i øjeblikket står over for alvorlige 
likviditets- eller vækstproblemer, og 
fremhæver i denne forbindelse behovet for 
bæredygtig og målrettet finansiering for at 
bygge bro over den nuværende mangel på 
investeringer og styrke SMV'ernes evne til 
at innovere og bevæge sig i retning af mere 
bæredygtige, ressourceeffektive, cirkulære 
og klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

Or. el

Ændringsforslag 18
Dragoș Pîslaru

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

1. understreger SMV'ernes, herunder 
familievirksomhedernes, afgørende bidrag 
til innovation, jobskabelse og et inklusivt 
arbejdsmarked; er dybt bekymret over den 
stigende arbejdsløshed i EU og risikoen 
for, at millioner af mennesker mister deres 
job som følge af covid‑19‑krisen; 
anerkender, at SMV'er i øjeblikket står 
over for alvorlige likviditetsproblemer, og 
fremhæver i denne forbindelse behovet for 
bæredygtig finansiering for at bygge bro 
over den nuværende mangel på 
investeringer og styrke SMV'ernes evne til 
at innovere og bevæge sig i retning af mere 
bæredygtige, ressourceeffektive, cirkulære 
og klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 19
Romana Tomc

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked i EU; er dybt 
bekymret over den stigende arbejdsløshed i 
EU og risikoen for, at millioner af 
mennesker mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
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ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

Or. sl

Ændringsforslag 20
Krzysztof Hetman

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes modstandskraft og evne 
til at innovere og bevæge sig i retning af 
mere bæredygtige, ressourceeffektive, 
cirkulære og klimaneutrale løsninger, der 
sikrer en vellykket gennemførelse af den 
europæiske grønne pagt og den dertil 
knyttede retfærdige omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 21
Jeroen Lenaers

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt grænseoverskridende 
arbejdsmarked; er dybt bekymret over den 
stigende arbejdsløshed i EU og risikoen 
for, at millioner af mennesker mister deres 
job som følge af covid‑19‑krisen; 
anerkender, at SMV'er i øjeblikket står 
over for alvorlige likviditetsproblemer, og 
fremhæver i denne forbindelse behovet for 
bæredygtig finansiering for at bygge bro 
over den nuværende mangel på 
investeringer og styrke SMV'ernes evne til 
at innovere og bevæge sig i retning af mere 
bæredygtige, ressourceeffektive, cirkulære 
og klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 22
Leila Chaibi

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
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ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling; understreger, at 
inden for rammerne af den europæiske 
grønne pagt er SMV'erne vigtige 
partnere, som bør modtage massive 
investeringer for at understøtte f.eks. 
projekter vedrørende vedligeholdelse af 
vandforsyningsnettet og vandrensning; 
minder om, at bæredygtig finansiering 
bør ledsages af sociale garantier, navnlig 
vedrørende beskyttelse af arbejdstagerne, 
respekt for arbejdsbetingelser og ligeløn;

Or. fr

Ændringsforslag 23
Sara Skyttedal

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling; anerkender 
vigtigheden af at prioritere de forslag, der 
vil gavne SMV'er mest effektivt, hvis vi 
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skal realisere EU's indre markeds fulde 
potentiale;

Or. en

Ændringsforslag 24
Petra De Sutter

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling;

1. understreger SMV'ernes afgørende 
bidrag til innovation, jobskabelse og et 
inklusivt arbejdsmarked; er dybt bekymret 
over den stigende arbejdsløshed i EU og 
risikoen for, at millioner af mennesker 
mister deres job som følge af 
covid‑19‑krisen; anerkender, at SMV'er i 
øjeblikket står over for alvorlige 
likviditetsproblemer, og fremhæver i denne 
forbindelse behovet for bæredygtig 
finansiering for at bygge bro over den 
nuværende mangel på investeringer og 
styrke SMV'ernes evne til at innovere og 
bevæge sig i retning af mere bæredygtige, 
ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der sikrer en 
vellykket gennemførelse af den europæiske 
grønne pagt og den dertil knyttede 
retfærdige omstilling; opfordrer 
medlemsstaterne til at lette adgangen til 
mindre kreditter;

Or. en

Ændringsforslag 25
Leila Chaibi

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. mener, at en ny strategi for de 
europæiske SMV'er bør opbygges 
omkring beskyttelse af beskæftigelsen og 
arbejdstagerne, og at den skal sikre dem 
arbejdsbetingelser og social sikring på et 
højt niveau; mener, at en sådan strategi 
bør støtte virksomheder, der respekterer 
arbejdstagernes rettigheder og miljøet; 
understreger, at det er nødvendigt at 
revidere reglerne for offentlige indkøb for 
at favorisere de virksomheder, der 
respekterer disse rettigheder; kræver, at 
der straks indføres en CO2-
grænsemekanisme for at favorisere 
virksomheder, der passer på økosystemet, 
og for at støtte lokal jobskabelse;

Or. fr

Ændringsforslag 26
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. glæder sig over den nylige 
ændring af de midlertidige 
rammebestemmelser for statsstøtte, som 
sætter medlemsstaterne i stand til at yde 
offentlig støtte til alle mikrovirksomheder 
og små virksomheder; udtrykker dog sin 
bekymring over den ulige fordeling af 
statsstøtten og af medlemsstaternes 
adgang til likviditet og finanspolitisk 
råderum, hvilket sandsynligvis vil medføre 
forstyrrelser på det indre marked og 
dermed skabe uligheder med hensyn til 
mulighederne for at bevare indenlandske 
arbejdspladser;

Or. en
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Ændringsforslag 27
Stefania Zambelli

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. finder det afgørende, at 
klimamålene revideres, som f.eks. 
gennemførelsen af den europæiske 
grønne pagt, eftersom SMV'erne allerede 
er hårdt ramt af covid-19-krisen og ikke 
tåler yderligere konditionaliteter, der 
indskrænker adgangen til øjeblikkelige 
likvide midler;

Or. it

Ændringsforslag 28
France Jamet

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de 
relevante FFR-programmer bør supplere 
de nationale ordninger, der støtter 
SMV'er, navnlig i de sektorer, der er 
hårdest ramt af pandemien, og stræbe efter 
at sikre EU's industrielle uafhængighed;

2. mener, at det er relevant at støtte 
SMV'er, navnlig i de sektorer, der er 
hårdest ramt af pandemien, og stræbe efter 
at sikre de europæiske nationers 
industrielle uafhængighed;

Or. fr

Ændringsforslag 29
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
uafhængighed;

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
strategiske autonomi og globale 
lederskab;

Or. en

Ændringsforslag 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
uafhængighed;

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør udnyttes fuldt ud til 
at supplere de nationale ordninger, der 
støtter SMV'er, navnlig i de sektorer, der er 
hårdest ramt af pandemien, bevare 
arbejdspladser, indtægter og kompetencer 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
uafhængighed, navnlig gennem 
tilbageflytning af strategiske 
industriaktiviteter; minder ligeledes om, at 
disse instrumenter bør bidrage til 
gennemførelsen af målene for bæredygtig 
udvikling, principperne for den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
Parisaftalen;

Or. fr

Ændringsforslag 31
Jeroen Lenaers



AM\1209858DA.docx 21/82 PE655.633v01-00

DA

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
uafhængighed;

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og SMV'er, som opererer i 
grænseregioner, som i alvorlig grad er 
blevet påvirket af lukningen af grænserne 
mellem medlemsstaterne, og stræbe efter 
at sikre EU's industrielle uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 32
José Manuel Fernandes

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
uafhængighed;

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
sektorer og regioner, der er hårdest ramt af 
pandemien, og stræbe efter at sikre EU's 
industrielle uafhængighed;

Or. pt

Ændringsforslag 33
Radan Kanev

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at EU's 2. mener, at EU's 
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genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
uafhængighed;

genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
uafhængighed og førende rolle inden for 
innovation og teknologi;

Or. en

Ændringsforslag 34
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
uafhængighed;

2. understreger, at programmer, der 
er afgørende for SMV'ers 
konkurrenceevne og udvikling, og som er 
omfattet af den næste flerårige finansielle 
ramme, bør garanteres den fornødne 
finansiering; mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 35
Leila Chaibi

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 

2. mener, at EU's 
genopretningsinstrumenter og de relevante 
FFR-programmer bør supplere de nationale 
ordninger, der støtter SMV'er, navnlig i de 
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sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
uafhængighed;

sektorer, der er hårdest ramt af pandemien, 
og stræbe efter at sikre EU's industrielle 
uafhængighed; kræver, at virksomheder, 
der modtager EU-støtte, statsstøtte eller 
andre former for økonomisk støtte fra 
medlemsstaterne eller Den Europæiske 
Union, forpligter sig til ikke at afskedige 
deres ansatte, ikke at sænke lønningerne 
og at forlænge kontrakterne for deres 
ansatte mindst lige så længe, som de 
modtager denne støtte; kræver, at der 
indføres en maksimumskvote på 10 % for 
usikre ansættelseskontrakter i SMV'er og 
en maksimumskvote på 5 % for usikre 
ansættelseskontrakter i store 
virksomheder; kræver, at virksomhederne 
forpligter sig til at indføre ligeløn for 
kvinder og mænd på kort sigt;

Or. fr

Ændringsforslag 36
Leila Chaibi

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. minder om, at mikrovirksomheder 
og selvstændige ligeledes er blevet hårdt 
ramt af covid-19-krisen; understreger, at 
SMV'er, mikrovirksomheder og 
selvstændige ofte har svært ved at få 
adgang til de støtteordninger, som 
medlemsstaterne har indført, navnlig 
foranstaltninger vedrørende 
deltidsarbejdsløshed, som er vigtige for at 
beskytte arbejdspladserne; understreger, 
at det er nødvendigt at videreføre 
statsstøtten og hæve det tilladte beløb op 
til 400 000 EUR for at støtte virksomheder 
i problemer og beskytte beskæftigelsen;

Or. fr
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Ændringsforslag 37
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. bemærker den afgørende rolle, 
som EU spiller med hensyn til at beskytte 
SMV'er, der deltager i 
grænseoverskridende aktiviteter eller 
beskæftiger sæson- eller grænsearbejdere, 
og opfordrer til, at virksomheder og 
arbejdsgivere informeres klart og tydeligt 
om reglerne og de rettigheder, som disse 
arbejdstagere har, bl.a. gennem 
onlineportaler med kvikskranker;

Or. en

Ændringsforslag 38
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. efterlyser en horisontal europæisk 
strategi for genopretning af SMV'er for at 
hjælpe dem ved at mindske bureaukratiet, 
lette adgangen til finansiering og fremme 
investeringer i strategiske værdikæder, 
nystartede virksomheder og 
mikrovirksomheder i tråd med den 
europæiske grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 39
France Jamet
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig 
dem, der befinder sig i udsatte situationer;

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne;

Or. fr

Ændringsforslag 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; understreger behovet for 
hurtigt at nå frem til en velafvejet aftale 
om revisionen af forordning (EF) nr. 
883/2004 og (EF) nr. 987/2009 om 
koordinering af den sociale sikring, som 
er af afgørende betydning for 
arbejdskraftens mobilitet og beskyttelse af 
arbejdstagerne, navnlig dem, der befinder 
sig i udsatte situationer;

Or. en
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Ændringsforslag 41
Andrea Bocskor

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at en korrekt 
gennemførelse af gældende bestemmelser 
om koordinering af de sociale 
sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer, og 
mener, at de igangværende drøftelser om 
ændringen af forordning (EF) nr. 
883/2004 kun vil gøre livet sværere for 
SMV'erne og medføre usikkerhed for 
mobile arbejdstagere;

Or. en

Ændringsforslag 42
Ádám Kósa

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at en korrekt 
gennemførelse af gældende bestemmelser 
om koordinering af de sociale 
sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
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der befinder sig i udsatte situationer; der befinder sig i udsatte situationer, og 
mener, at de igangværende drøftelser om 
ændringen af forordning (EF) nr. 
883/2004 kun vil gøre livet sværere for 
SMV'erne og medføre usikkerhed for 
mobile arbejdstagere;

Or. en

Ændringsforslag 43
Stefania Zambelli

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle genopretningsplaner og 
initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

Or. it

Ændringsforslag 44
Margarita de la Pisa Carrión

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 

3. understreger, at SMV- og 
iværksætterrelaterede foranstaltninger bør 
være kernen i EU's industrielle og grønne 
genopretningsplaner og initiativer og bør 
gå hånd i hånd med foranstaltninger til 
beskyttelse af arbejdstagerne og 
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EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

nyetablerede virksomheder; mener, at 
styrkelsen af EU's bestemmelser om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne;

Or. en

Ændringsforslag 45
Stelios Kympouropoulos

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
digitale omstilling og industrielle og 
grønne genopretningsplaner og initiativer 
og bør samtidig gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af alle 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering og 
samordning af de sociale 
sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

Or. el

Ændringsforslag 46
Romana Tomc

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
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foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at EU's 
bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer, og 
opfordrer derfor alle interessenter til at 
vedtage lovgivning på dette område så 
hurtigt som muligt;

Or. sl

Ændringsforslag 47
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

3. understreger, at SMV-relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne, styrke deres rettigheder og 
sikre anstændige arbejds- og 
ansættelsesforhold for alle; mener, at 
styrkelsen af EU's bestemmelser om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

Or. en

Ændringsforslag 48
José Manuel Fernandes
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne 
genopretningsplaner og initiativer og bør 
gå hånd i hånd med foranstaltninger til 
beskyttelse af arbejdstagerne; mener, at 
styrkelsen af EU's bestemmelser om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
planer og initiativer, navnlig vedrørende 
industri og grøn genopretning, og bør gå 
hånd i hånd med foranstaltninger til 
fremme af iværksætteri og beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

Or. pt

Ændringsforslag 49
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger og muligheden 
for at tage sine rettigheder med sig er af 
afgørende betydning for arbejdskraftens 
ligelige mobilitet og beskyttelse af 
arbejdstagerne, navnlig dem, der befinder 
sig i udsatte situationer; understreger i 
denne forbindelse behovet for at sikre 
respekten for princippet om 
ligebehandling af arbejdstagere samt 
rimelige og retfærdige arbejdsbetingelser 
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for mobile arbejdstagere inden for EU;

Or. fr

Ændringsforslag 50
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer; 
minder om, at arbejdskraftens frie 
bevægelighed er en grundlæggende 
frihedsrettighed, som er afgørende for det 
indre marked; minder desuden om, hvor 
vigtigt det er at fremme arbejdskraftens 
mobilitet i hele EU; understreger, at der 
er truffet en række effektive 
foranstaltninger for at hjælpe 
virksomheder med at reagere på covid-19-
udbruddet, men at der nu skal fokuseres 
på at afbøde krisens konsekvenser på 
længere sigt;

Or. en

Ændringsforslag 51
Radan Kanev

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer; 
understreger i betragtning af de nye 
realiteter i den moderne økonomi behovet 
for at tilpasse og modernisere 
arbejdsmarkedsreglerne og for, at Den 
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed 
skal koordinere denne indsats; 
understreger behovet for koordinerede 
metoder og protokoller til brug ved 
kontrol af arbejdsforholdene i hele 
Unionen og for, at Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed koordinerer 
denne indsats;

Or. en

Ændringsforslag 52
Petra De Sutter

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
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betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer; 
anmoder om, at de SMV-relaterede 
foranstaltninger gøres betinget af, at de 
skaber arbejdspladser af høj kvalitet; 
minder om behovet for at bekæmpe sort 
arbejde og den uformelle økonomi for at 
styrke de SMV'er, der overholder 
reglerne;

Or. en

Ændringsforslag 53
Jeroen Lenaers

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer;

3. understreger, at SMV‑relaterede 
foranstaltninger bør være kernen i EU's 
industrielle og grønne genopretningsplaner 
og initiativer og bør gå hånd i hånd med 
foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne; mener, at styrkelsen af 
EU's bestemmelser om koordinering af de 
sociale sikringsordninger er af afgørende 
betydning for arbejdskraftens mobilitet og 
beskyttelse af arbejdstagerne, navnlig dem, 
der befinder sig i udsatte situationer; 
understreger, at god koordinering blandt 
medlemsstaterne og regionerne er 
afgørende for at sikre, at SMV'er og 
selvstændige iværksættere, der opererer 
på tværs af grænserne, beskyttes af 
nationale ordninger og foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 54
Anne Sander
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Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at det er afgørende at 
forhindre, at virksomheder går konkurs, 
for at bevare arbejdspladser og sikre en 
holdbar økonomisk genopretning; er af 
den opfattelse, at EU derfor bør udvikle 
og styrke mekanismer til tidlig varsling 
for at registrere virksomheder i nød og 
hjælpe dem med at undgå insolvens; 
mener, at EU's finansiering og 
programmer bør omlægges for at fremme 
dette;

Or. en

Ændringsforslag 55
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. påpeger, at kvinder fortsat er 
underrepræsenterede på tværs af erhverv 
og ledelsesniveauer1a, og bifalder 
Kommissionens initiativer med særlig 
fokus på at styrke kvinders indflydelse og 
forbedre kønsbalancen blandt de 
europæiske SMV'er;
__________________
1a The Missing Entrepreneurs 2019, 
Policies for inclusive entrepreneurship, 
OECD, https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en 

Or. en
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Ændringsforslag 56
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. bemærker, at fagforenings- og 
medarbejderrepræsentation samt dialog 
mellem arbejdsmarkedets parter og 
overenskomstforhandlinger ikke er lige så 
udbredte blandt SMV'er som i større 
virksomheder, idet der dog er betydelige 
forskelle blandt medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 57
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at arbejdstagere har ret til 
information, høring og medbestemmelse, 
og til at medtage dette princip i SMV-
strategien; understreger behovet for reel 
inddragelse af arbejdstagere og deres 
repræsentanter på virksomhedsplan, også 
med hensyn til beslutninger om 
dekarbonisering og digitalisering; 
understreger vigtigheden af en reel dialog 
mellem arbejdsmarkedets parter og 
behovet for at styrke disse parter, udvide 
overenskomstforhandlingernes dækning 
og træffe foranstaltninger for at fremme 
en høj koncentration af fagforeninger og 
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arbejdsgiverorganisationer i forbindelse 
med den nye SMV-strategi;

Or. en

Ændringsforslag 58
France Jamet

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden;

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden;

Or. fr

Ændringsforslag 59
Petra De Sutter

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og punkt 
8 i Kommissionens erklæring på 
baggrund af præsentationen af 
Kommissionens direktiv (EU) 2020/739 
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retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden;

om tilpasning af arbejdspladser og 
beskyttelse af arbejdstagerne i forbindelse 
med covid-19-pandemien; mener, at disse 
retningslinjer, herunder skriftlige 
instrukser, bør udvikles yderligere og 
formidles til alle udsatte arbejdstagere 
med henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden;

Or. en

Ændringsforslag 60
Miriam Lexmann

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden;

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere og 
baseres på regelmæssige høringer af de 
relevante interessenter med henblik på at 
sikre en koordineret, opdateret og effektiv 
reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden;

Or. en

Ændringsforslag 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden;

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden; understreger, at det er 
afgørende at garantere en effektiv og 
hurtig indførelse af sundhedsprotokoller, 
og at arbejdstagerne inden for de 
forskellige sektorer tager dem til sig, bl.a. 
gennem uddannelsesforanstaltninger på 
arbejdspladsen;

Or. fr

Ændringsforslag 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden;

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden; opfordrer 
medlemsstaterne til at øge bevidstheden 
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om sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen og til at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at sørge 
for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, 
bl.a. ved at sikre mere effektive 
inspektioner, hvor og når det er 
nødvendigt;

Or. en

Ændringsforslag 63
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden;

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden; opfordrer Kommissionen 
til at foretage en revision af direktivet om 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 
og fastlægge nye strategiske rammer for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
der omfatter en vision om at undgå 
arbejdsrelaterede dødsfald;

Or. en

Ændringsforslag 64
Anne Sander
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Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden;

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 
folkesundheden; understreger, hvor vigtigt 
det er at træffe tilstrækkelige 
foranstaltninger for at hjælpe SMV'er 
med at udarbejde arbejdsplaner, der 
sikrer overholdelse af reglerne om 
sikkerhed og sikring;

Or. en

Ændringsforslag 65
José Manuel Fernandes

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 

4. opfordrer til systematisk anvendelse 
af sundheds‑ og sikkerhedsforanstaltninger 
på arbejdspladsen og glæder sig over 
retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) om 
tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse 
af arbejdstagerne i forbindelse med 
covid‑19‑pandemien; mener, at disse 
retningslinjer bør udvikles yderligere med 
henblik på at sikre en koordineret og 
effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige 
grænseoverskridende trusler mod 



AM\1209858DA.docx 41/82 PE655.633v01-00

DA

folkesundheden; folkesundheden; mener ligeledes, at 
SMV'er, der beskæftiger sæsonarbejdere 
og grænsearbejdere, fortjener særlig 
beskyttelse;

Or. pt

Ændringsforslag 66
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. anerkender SMV'ernes helt 
særlige situation med hensyn til 
gennemførelse af lovbestemte sundheds- 
og sikkerhedsforanstaltninger på 
virksomhedsplan; understreger, at 
bevidstgørelse, udveksling af god praksis, 
høring samt brugervenlige vejledninger 
og onlineplatforme er af afgørende 
betydning for at hjælpe SMV'er med at 
overholde de lovbestemte krav; sætter pris 
på EU-OSHA's interaktive onlinesystem 
til risikovurdering (OiRA) og de øvrige e-
værktøjer i medlemsstaterne, som skal 
gøre det lettere at overholde kravene og 
fremme en forebyggelseskultur, navnlig i 
mikrovirksomheder og små virksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 67
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. minder om, at alle arbejdstagere i 
det indre marked skal have ret til at nyde 
den størst mulige grad af beskyttelse for 
så vidt angår sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, uanset størrelsen af den 
virksomhed, der beskæftiger dem, 
tjenestestedet eller den underliggende 
kontrakt;

Or. en

Ændringsforslag 68
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og 
forenklingen af reglerne om adgang til 
finansiering for SMV'er og selvstændige 
bør udgøre en hjørnesten i den fremtidige 
strategi for europæiske SMV'er og vil yde 
et afgørende bidrag til en hurtig 
økonomisk genopretning;

5. betragter regelmæssig vurdering af 
administrative krav og reglerne om adgang 
til finansiering for SMV'er og selvstændige 
som en hjørnesten i den nye europæiske 
SMV-strategi med henblik på at 
understøtte en hurtig økonomisk 
genopretning; påpeger, at effektive og 
stabile lovgivningsmæssige rammer bedst 
opnås gennem en løbende inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter i 
beslutningsprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 69
Leila Chaibi

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning;

5. mener, at forenklingen af reglerne 
om adgang til økonomisk støtte til SMV'er 
og ægte selvstændige, ledsaget af 
miljømæssige og sociale betingelser, bør 
udgøre en hjørnesten, med retfærdige og 
ligelige arbejdsbetingelser, i den 
fremtidige strategi for europæiske SMV'er 
og vil yde et afgørende bidrag til en hurtig, 
ligelig og bæredygtig økonomisk 
genopretning;

Or. fr

Ændringsforslag 70
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et 
afgørende bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning;

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
selvstændige og nystartede virksomheder, 
f.eks. priser, mikrofinansiering og 
crowdfunding, og for SMV'er bør udgøre 
en hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæisk iværksætterkultur og vil yde et 
afgørende bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning;

Or. en

Ændringsforslag 71
Stelios Kympouropoulos

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning;

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning og forbedret jobskabelse;

Or. el

Ændringsforslag 72
José Manuel Fernandes

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning;

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af procedurerne for adgang til finansiering 
for SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning; minder i denne forbindelse 
om betydningen af teknisk bistand til 
SMV'er og selvstændige, navnlig i den 
første fase af gennemførelsen af EU's 
fonde og programmer;

Or. pt

Ændringsforslag 73
Petra De Sutter

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning;

5. mener, at reduktionen af 
unødvendige administrative byrder og 
forenklingen af reglerne om adgang til 
finansiering for SMV'er og selvstændige 
bør udgøre en hjørnesten i den fremtidige 
strategi for europæiske SMV'er og vil yde 
et afgørende bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning; minder om, at 
arbejdsmarkedslovgivningen og 
gennemførelsen af den ikke udgør en 
reguleringsmæssig byrde;

Or. en

Ændringsforslag 74
Krzysztof Hetman

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning;

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning; efterlyser i den henseende 
mindre "overregulering" af EU-reglerne i 
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 75
Stefania Zambelli

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning;

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning; anerkender, at 
instrumenterne for adgang til lån og 
europæiske midler bør være lettere 
tilgængelige for små og mellemstore 
virksomheder i kraft af særlige vinduer på 
regionalt plan;

Or. it

Ændringsforslag 76
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning;

5. mener, at reduktionen af den 
lovgivningsmæssige byrde og forenklingen 
af reglerne om adgang til finansiering for 
SMV'er og selvstændige bør udgøre en 
hjørnesten i den fremtidige strategi for 
europæiske SMV'er og vil yde et afgørende 
bidrag til en hurtig økonomisk 
genopretning; efterlyser derfor hurtig 
gennemførelse af det europæiske patent 
for at fremme SMV'ers 
innovationspotentiale;

Or. en

Ændringsforslag 77
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová
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Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
hjælpe virksomhederne, navnlig 
SMV'erne, ved at mindske unødvendige 
administrative byrder og lette deres 
adgang til likviditet; bifalder i denne 
henseende det midlertidige SURE-
initiativ, som Kommissionen har 
foreslået; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at SMV'er 
har adgang til alternative 
finansieringsmuligheder såsom 
låneforeninger og private 
egenkapitalinvestorer; opfordrer til, at der 
inden for rammerne af 
genopretningsplanen oprettes 
kapacitetsopbygningsprogrammer, der 
skal hjælpe SMV'er, navnlig 
mikrovirksomheder med at tilpasse deres 
forretning til de markeder, som er ramt af 
covid-19;

Or. en

Ændringsforslag 78
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, hvor vigtigt det er 
for SMV'er at gennemføre den digitale 
omstilling og udnytte de 
beskæftigelsesmuligheder og andre 
fordele, der knytter sig til den, bl.a. 
fleksible måder at tilrettelægge arbejdet 
på, bedre muligheder for handicappede og 
en bedre balance mellem arbejdsliv og 
privatliv; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge en europæisk dagsorden for 
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fjernarbejde med henblik på at udforme 
lovgivningsmæssige rammer, der 
fastlægger klare minimumsstandarder og 
betingelser for fjernarbejde i hele EU og 
samtidig understøtter de europæiske 
SMV'ers produktivitet og 
konkurrenceevne;

Or. en

Ændringsforslag 79
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at fair konkurrence 
er et grundlæggende princip for det indre 
marked; advarer om, at et kapløb mod 
bunden med hensyn til standarder for 
beskæftigelse, social sikring og 
beskatning, bl.a. ved brug af kunstige 
ordninger, står i skarp kontrast til fair 
konkurrence baseret på kvalitet og 
bæredygtig udvikling; understreger, at 
social dumping først og fremmest skader 
arbejdstagerne, forbrugerne og de 
lovlydige SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 80
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. bemærker den helt afgørende 
rolle, som SMV'er og investeringer med 
social indvirkning kan spille med hensyn 
til at give handicappede og sårbare 
minoriteter adgang til og muligheder på 
arbejdsmarkedet, og opfordrer til, at der i 
højere grad ydes støtte til de 
virksomheder, som tilbyder social 
beskæftigelse og fremmer den positive 
sociale indvirkning i deres lokalsamfund 
ved at levere sociale tjenesteydelser eller 
goder eller skabe sociale værdikæder;

Or. en

Ændringsforslag 81
Sara Skyttedal

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. glæder sig over, at Kommissionens 
i sin SMV-strategi betragter 
forenklingsarbejde som en af de tre 
hjørnestene for EU's arbejde med 
SMV'er; mener, at afbureaukratisering er 
en vigtig forudsætning for økonomisk 
genopretning, innovation og omstilling til 
bl.a. klimaintelligent produktion og for 
EU's virksomheders konkurrenceevne;

Or. en

Ændringsforslag 82
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer til at afskaffe regler og 
prioritere effektiv genoptagelse af de 
økonomiske aktiviteter og insisterer på, at 
det er afgørende at sætte SMV'erne i 
centrum på det indre marked, når krisen 
er overvundet; foreslår, at der fremlægges 
en plan for det indre marked, der sikrer 
konsekvens, og hvor der fokuseres skarpt 
på at lette SMV'ers markedsadgang og 
adgang til finansiering;

Or. en

Ændringsforslag 83
Radan Kanev

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at der er behov for 
yderligere forenkling af reglerne om 
adgang til det indre marked for SMV'er 
og selvstændige og for yderligere fremme 
af arbejdskraftens mobilitet, idet der 
fastsættes enkle regler, som letter 
SMV'ers adgang, samtidig med, at enhver 
form for misbrug af arbejdstagernes 
rettigheder og forværring af 
arbejdsvilkårene undgås;

Or. en

Ændringsforslag 84
Sara Skyttedal

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. udtrykker sin bekymring over 
Kommissionens nye forslag til 
harmoniserede standarder og deres øgede 
indgreb i det frivillige system for 
udarbejdelse af tekniske standarder; 
understreger, at dette gør det sværere at 
tilpasse EU's lovgivningsmæssige rammer 
til de teknologiske fremskridt på 
markederne, hvilket til gengæld 
underminerer EU's indflydelse på det 
tekniske indhold i internationale 
standarder og dermed EU's industris og 
SMV'ers konkurrenceevne;

Or. en

Ændringsforslag 85
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. mener, at digitaliseringen åbner 
masser af muligheder for SMV'er og kan 
forbedre deres produktivitet, 
virksomhedsledelse og 
modstandsdygtighed væsentligt; mener, at 
der er behov for en ambitiøs tidsplan for 
at harmonisere de digitale aspekter ved 
det indre marked og fremme e-
forvaltningsløsninger; efterlyser 
standardisering og digitalisering af 
procedurer og formularer, hvilket vil 
hjælpe SMV'erne på lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 86
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
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Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. minder om, at konkurrencepolitik 
gennemføres på EU-plan; understreger, 
at unfair konkurrence på det indre 
marked er til skade for lovlydige 
virksomheder, navnlig SMV'er; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
træffe afgørende foranstaltninger til at 
imødegå illoyal konkurrence, der f.eks. er 
baseret på unddragelse af 
sociallovgivningen, skattelovgivningen og 
arbejdsretten;

Or. en

Ændringsforslag 87
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. understreger, at politikker, der 
målrettes mod SMV'er og nystartede 
virksomheder, ikke må åbne muligheder 
for, at virksomhederne omgår gældende 
regler, forringe beskyttelsen af 
arbejdstagerne og forbrugerne eller øge 
risikoen for virksomhedssvindel, 
kriminelle aktiviteter og skuffeselskaber; 
minder i den henseende om, at Europa-
Parlamentet har afvist Kommissionens 
kontroversielle forslag om et europæisk e-
tjenesteydelseskort;
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Or. en

Ændringsforslag 88
Stefania Zambelli

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for 
nye erhverv og sektorer, der vil opstå som 
følge af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

6. understreger behovet for at anlægge 
en fremadrettet tilgang til erhvervsrettet 
uddannelse og færdigheder, navnlig 
digitale færdigheder; understreger som en 
prioritet behovet for at gøre noget ved 
misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

Or. it

Ændringsforslag 89
France Jamet

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 

6. opfordrer staterne til at støtte 
kunstig intelligens og omskolings‑ og 
opkvalificeringsinitiativer for at fremme 
digitale færdigheder, udbredelsen af 
højtudviklede IT‑færdigheder og nye 
færdigheder for nye erhverv og sektorer, 
der vil opstå som følge af overgangen til en 
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erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

bæredygtig økonomi; understreger behovet 
for at anlægge en fremadrettet tilgang til 
erhvervsrettet uddannelse og færdigheder, 
navnlig digitale færdigheder; understreger 
som en prioritet behovet for at gøre noget 
ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Margarita de la Pisa Carrión

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som 
følge af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling på en 
sammenhængende og fleksibel måde ved 
at investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer; understreger behovet 
for at anlægge en fremadrettet tilgang til 
erhvervsrettet uddannelse og færdigheder, 
navnlig digitale færdigheder; understreger 
som en prioritet behovet for at gøre noget 
ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

Or. en

Ændringsforslag 91
Romana Tomc
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Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at modernisere systemet for 
erhvervsrettet uddannelse og færdigheder, 
navnlig digitale færdigheder; understreger 
som en prioritet behovet for at gøre noget 
ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

Or. sl

Ændringsforslag 92
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 

6. opfordrer EU til at støtte den 
intelligente omstilling ved at investere i 
kunstig intelligens og i omskolings‑ og 
opkvalificeringsinitiativer for at fremme 
digitale færdigheder, udbredelsen af 
højtudviklede IT‑færdigheder og nye 
færdigheder for nye erhverv og sektorer, 
der vil opstå som følge af overgangen til en 
bæredygtig, kulstofneutral økonomi; 
understreger behovet for at anlægge en 
fremadrettet tilgang til erhvervsrettet 
uddannelse og færdigheder, navnlig 
digitale færdigheder; understreger som en 
prioritet behovet for at gøre noget ved 
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gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

Or. en

Ændringsforslag 93
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for 
nye erhverv og sektorer, der vil opstå som 
følge af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede IT-
færdigheder og -kvalifikationer for 
fremtidige erhverv og sektorer, der vil 
opstå som følge af overgangen til en 
bæredygtig, kulstofneutral økonomi; 
understreger behovet for at anlægge en 
fremadrettet tilgang til erhvervsrettet 
uddannelse og kvalifikationer, navnlig 
digitale færdigheder; understreger som en 
prioritet behovet for at gøre noget ved 
misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov; mener, at 
SMV'ernes omdømme som attraktive 
arbejdspladser baseret på gode arbejds- og 
ansættelsesvilkår udgør en vigtig 
konkurrencefordel ved rekruttering af 
kvalificerede medarbejdere; understreger 
vigtigheden af virksomhedsintern 
uddannelse;

Or. en
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Ændringsforslag 94
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings- og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede IT-
færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv, sektorer, der vil opstå som følge af 
overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi, samt etableringen 
af infrastruktur, som kan understøtte den 
nye bølge, hvor befolkningen igen flytter 
fra byerne og ud på landet; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

Or. en

Ændringsforslag 95
Radan Kanev

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings- og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, idet der 
fokuseres på udbredelsen af højtudviklede 
IT-færdigheder blandt SMV'er og nye 
færdigheder for nye erhverv og sektorer, 
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af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

der vil opstå som følge af overgangen til en 
bæredygtig, kulstofneutral økonomi; 
understreger behovet for at anlægge en 
fremadrettet tilgang til erhvervsrettet 
uddannelse og færdigheder, navnlig 
digitale færdigheder; understreger som en 
prioritet behovet for at gøre noget ved 
misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

Or. en

Ændringsforslag 96
Stelios Kympouropoulos

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig og 
retfærdig kulstofneutral økonomi; 
understreger behovet for at anlægge en 
fremadrettet tilgang til erhvervsrettet 
uddannelse og færdigheder, navnlig 
digitale færdigheder; understreger som en 
prioritet behovet for at gøre noget ved 
misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

Or. el

Ændringsforslag 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
klimaneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov; understreger, at 
iværksætteruddannelse, som forbedrer 
forretningsmæssig viden og 
forretningsmæssige færdigheder, spiller 
en central rolle i bestræbelserne på at 
tilpasse SMV'erne til det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 98
Miriam Lexmann

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i menneskecentreret kunstig 
intelligens med fokus på værdighed og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
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kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov; understreger 
behovet for at øge bevidstheden om det 
store potentiale, som løsninger baseret på 
kunstig intelligens rummer, for at sikre 
tillid blandt borgerne; påpeger behovet for 
forskning i de samfundsmæssige 
forandringer, som kunstig intelligens 
forårsager;

Or. en

Ændringsforslag 99
Jeroen Lenaers

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov; påpeger i denne 
henseende mulighederne for at overvinde 
misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og behov ved 
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at udnytte det grænseoverskridende 
arbejdsmarked bedre;

Or. en

Ændringsforslag 100
Krzysztof Hetman

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov; opfordrer til 
optimal udnyttelse af Den Europæiske 
Socialfond+ for at overvinde disse 
udfordringer;

Or. en

Ændringsforslag 101
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Udkast til udtalelse
Punkt 6
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i livslang 
uddannelse samt omskolings‑ og 
opkvalificeringsinitiativer for at fremme 
digitale færdigheder, udbredelsen af 
højtudviklede IT‑færdigheder samt 
menneskelige og sociale færdigheder og 
nye færdigheder for nye erhverv og 
sektorer, der vil opstå som følge af 
overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme, styrke og 
understøtte lærlingeordninger for at lette 
en varig integration af unge på 
arbejdsmarkedet;

Or. fr

Ændringsforslag 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 

6. understreger, at avancerede 
disruptive teknologier såsom blockchain, 
kunstig intelligens (AI), cloudcomputing 
og højtydende databehandling (HPC) kan 
styrke SMV'ernes konkurrenceevne 
markant; opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
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kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

Or. en

Ændringsforslag 103
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov.

6. opfordrer EU til at støtte den 
digitale og grønne omstilling ved at 
investere i kunstig intelligens og i 
omskolings‑ og opkvalificeringsinitiativer 
for at fremme digitale færdigheder, 
udbredelsen af højtudviklede 
IT‑færdigheder og nye færdigheder for nye 
erhverv og sektorer, der vil opstå som følge 
af overgangen til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi; understreger 
behovet for at anlægge en fremadrettet 
tilgang til erhvervsrettet uddannelse og 
færdigheder, navnlig digitale færdigheder; 
understreger som en prioritet behovet for at 
gøre noget ved misforholdet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og 
arbejdsmarkedets behov; understreger, 
hvor vigtigt det er at ledsage SMV'erne i 
den digitale omstilling, navnlig hvad 
angår immaterielle investeringer og 
styrkelse af cybersikkerheden.
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Or. en

Ændringsforslag 104
Stefania Zambelli

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. anerkender, at SMV'erne er 
livsnerven i den europæiske 
industristruktur, og at de derfor er 
uundværlige i storindustriens 
produktionskæde; finder i den 
forbindelse, at SMV'erne spiller en 
altafgørende rolle til sikring af europæisk 
beskæftigelse; anerkender således 
vigtigheden af et tæt samarbejde mellem 
medlemsstaterne for at lette indførelsen af 
skattefradrag til styrkelse af 
beskæftigelsen.

Or. it

Ændringsforslag 105
Leila Chaibi

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. minder om, at talrige store 
virksomheder, bl.a. de store 
teknologivirksomheder, 
lægemiddelindustrien og de store 
engroskæder, har udnyttet covid-19-
krisen til at sikre sig ekstraordinært store 
overskud; insisterer på, at det er 
nødvendigt, at de store virksomheder yder 
et solidarisk bidrag til SMV'er, der er i 
problemer; insisterer på, at det er 
nødvendigt at standse forsinkelserne i de 
store virksomheders betalinger til SMV'er 
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og mikrovirksomheder for at undgå 
likviditetsmangel, der bringer 
arbejdspladser i fare; kræver, at 
børsnoterede virksomheder skal 
offentliggøre størrelsen af deres gæld til 
deres leverandører, som er SMV'er og 
mikrovirksomheder, og det 
gennemsnitlige antal dages restance; 
støtter indførelsen af sanktioner, der 
automatisk finder anvendelse for hver 
dags overskridelse.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Jeroen Lenaers

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. mener, at Det Forenede 
Kongeriges udtræden af EU har påvirket 
SMV'erne i EU negativt, i særdeleshed 
dem, der dagligt handler med Det 
Forenede Kongerige; understreger, at der 
i det nye samarbejde med Det Forenede 
Kongerige bør rettes særlig 
opmærksomhed mod SMV'ernes særlige 
situation, og opfordrer EU og Det 
Forenede Kongerige til at arbejde i 
retning af at forenkle kravene og 
formaliteterne i forbindelse med de 
toldprocedurer, der gælder for SMV'er, 
for at undgå yderligere administrative 
byrder og opfordrer parterne til at oprette 
SMV-kontaktpunkter.

Or. en

Ændringsforslag 107
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
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Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. mener, at en ny strategi for 
europæiske SMV'er kun kan få succes 
gennem integreret strategisk planlægning, 
der samler ressourcerne fra europæiske 
aktører, regionale og lokale institutioner, 
industriklynger, arbejdsmarkedets parter, 
universiteter og forskningsgrupper; 
understreger i denne sammenhæng 
betydningen af støttestrukturer såsom 
SMV-netværk, kvikskranker og regionale 
udviklingsbureauer, innovationsklynger 
og opstartsrådgivning til oprettelse af 
lokale og regionale industrielle 
værdikæder;

Or. en

Ændringsforslag 108
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer Kommissionen til at 
sikre komplementaritet mellem målene for 
den europæiske SMV-strategi, den nye 
handlingsplan for den cirkulære 
økonomi, den ajourførte dagsorden for 
færdigheder i Europa og EU's 
industristrategi for at sikre SMV'ernes 
eksistensgrundlag og udvikling under 
covid-19-krisen og derved modvirke den 
stigende arbejdsløshed, navnlig i de 
sektorer, der er særlig hårdt ramt, såsom 
turisme og hotel- og 
restaurationsbranchen;

Or. en
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Ændringsforslag 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. glæder sig over Kommissionens 
forslag om at iværksætte et program for 
"digitale frivillige" for at gøre det muligt 
for unge faglærte og erfarne seniorer at 
dele deres digitale kompetencer med 
traditionelle virksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 110
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. bemærker behovet for at fremme 
udvikling af særlige kvalifikationer og 
kompetencer på et tidligt stadie i de 
europæiske uddannelsessystemer for at 
stimulere en iværksætterorienteret 
tankegang blandt de unge og tilskynde til 
fortsat udvikling af nye SMV'er; 
opfordrer til, at yderligere ressourcer 
øremærkes til fremme af 
iværksætterorienteret uddannelse, og 
opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at 
de nationale uddannelsessystemer sigter 
mod at udruste unge kandidater med 
kompetencer inden for 
virksomhedsetablering og -ledelse.

Or. en
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Ændringsforslag 111
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. mener, at EU's iværksættere vil 
være et centralt element i 
genopretningsprocessen, og understreger, 
at fremme af iværksætterkulturen er en 
vigtig drivkraft for social integration, 
intelligent, bæredygtig og inklusiv 
økonomisk vækst og konkurrenceevne; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme og støtte 
udviklingen af iværksætterånd og 
-kompetencer og til at lette indførelsen af 
nye forretningsmodeller for SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 112
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. mener, at støtte til virksomheder 
vil være afgørende for at afhjælpe 
behovene i alle aktivitetssektorer, og at 
både de traditionelle og de mere 
innovative SMV'er vil skulle støttes mere 
end nogensinde; understreger behovet for 
at sikre fair konkurrence for SMV'er i det 
europæiske onlinemiljø, navnlig i kraft af 
den kommende retsakt om digitale 
tjenester;

Or. en
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Ændringsforslag 113
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. opfordrer Kommissionen til at 
foreslå et direktiv om anstændige arbejds- 
og ansættelsesforhold i den digitale 
økonomi, bl.a. med hensyn til telearbejde;

Or. en

Ændringsforslag 114
Sara Skyttedal

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger, at alt for detaljeret 
lovgivning på områder såsom kunstig 
intelligens og cybersikkerhed indebærer 
en risiko for at fastsætte 
uforholdsmæssigt bureaukratiske og 
komplicerede regler for SMV'er, der 
opererer på det indre marked; opfordrer 
til, at fokus rettes mod teknologi-neutrale 
lovgivningsmæssige rammer baseret på 
principper, som forbedrer 
markedsudviklingen;

Or. en

Ændringsforslag 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. kræver, at Kommissionen og 
medlemsstaterne tilskynder til og støtter 
kvindelige iværksættere, bl.a. gennem 
nem adgang til finansiering eller 
uddannelse og ved at sikre en bedre 
balance mellem arbejdsliv og privatliv;

Or. fr

Ændringsforslag 116
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. understreger betydningen af at 
sætte skub i iværksætterkulturen, også 
blandt kvinder og unge;

Or. en

Ændringsforslag 117
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. understreger, at covid-19-
pandemien har understreget betydningen 
af digitale løsninger, navnlig telearbejde, 
og behovet for at indføre fælles 
minimumsstandarder på europæisk plan 
for at beskytte arbejdstagernes sundhed 
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og sikkerhed i denne henseende; 
bemærker, at telearbejde giver muligheder 
såsom bedre balance mellem arbejdsliv og 
privatliv, lavere CO2-emissioner i 
forbindelse med den daglige pendling og 
forbedrede beskæftigelsesmuligheder for 
personer med handicap, samtidig med at 
der er risici forbundet med 
arbejdstagernes mentale trivsel samt 
generelle problemer i forbindelse med den 
sociale, professionelle og digitale kløft;

Or. en

Ændringsforslag 118
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. understreger vigtigheden af SMV-
venlig lovgivning; opfordrer 
Kommissionen til at sikre konsekvent 
anvendelse af "SMV-testen", hvilket vil 
bidrage til gennemførelsen af det vigtige 
"tænk småt først"-princip; bakker op om 
Kommissionens planer om at udpege EU's 
SMV-repræsentant, som skal arbejde med 
og lette SMV-relaterede spørgsmål og 
løsninger;

Or. en

Ændringsforslag 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. opfordrer medlemsstaterne til i 
fremtiden at gøre brug af Den 
Europæiske Socialfond Plus og af de nye 
muligheder for at investere midler fra 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling i udvikling af 
kompetencer inden for intelligent 
specialisering, industriel omstilling og 
iværksætterkultur;

Or. en

Ændringsforslag 120
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. understreger betydningen af at 
fremme yderligere synergier mellem 
SMV'er, forskningsinstitutter, 
universiteter og uddannelsessektoren for 
at sikre, at kompetencerne modsvarer 
arbejdsmarkedets behov;

Or. en

Ændringsforslag 121
Stefania Zambelli

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. mener, at det har høj prioritet at 
undgå, at SMV'er flytter til medlemsstater 
med mere gunstige beskatningsordninger;

Or. it
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Ændringsforslag 122
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. anbefaler at styrke udvekslingen af 
vellykkede initiativer med fokus på 
SMV'er og bedste praksis blandt 
medlemsstaterne; anbefaler desuden, at 
der oprettes platforme til udveksling af 
bedste praksis blandt SMV'er, som er i 
færd med at udvikle innovative, 
banebrydende teknologier;

Or. en

Ændringsforslag 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. fremhæver behovet for at medtage 
en særlig komponent for SMV'er i den 
ajourførte dagsorden for færdigheder i 
Europa;

Or. en

Ændringsforslag 124
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Udkast til udtalelse
Punkt 6 d (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6d. opfordrer Kommissionen til at 
indføre et europæisk 
socialsikringsregister og et europæisk 
socialsikringsnummer for at forbedre 
arbejdstagernes juridiske sikkerhed og 
lette arbejdet for virksomheder, navnlig 
SMV'er, som leverer tjenesteydelser på 
tværs af grænserne, og samtidig føre 
effektiv kontrol med praksis i forbindelse 
med underentrepriser og bekæmpe socialt 
bedrageri; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til på denne baggrund at 
sikre korrekt gennemførelse og 
håndhævelse af EU-retten for at fremme 
fri bevægelighed og social beskyttelse af 
arbejdstagere samt grænseoverskridende 
levering af tjenesteydelser og derved sikre 
lige konkurrencevilkår på det indre 
marked;

Or. en

Ændringsforslag 125
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Udkast til udtalelse
Punkt 6 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6d. understreger behovet for at støtte 
sociale og solidaritetsbaserede 
virksomheder ved at skabe et gunstigt 
miljø for udvikling af dem; lægger vægt 
på, at Kommissionen og medlemsstaterne 
bør fremme oprettelsen af sociale og 
solidaritetsbaserede virksomheder;

Or. en
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Ændringsforslag 126
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 6 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6d. opfordrer til, at der i SMV-
strategien åbnes for nem adgang til 
finansiering og tilvejebringes velegnede 
værktøjer til støtte for meget små 
projekter (fælles regler om europæisk 
crowdfunding, fælles konkurrenceregler 
om venturekapital, den sociale økonomi, 
handel, tjenesteydelser osv.);

Or. en

Ændringsforslag 127
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel

Udkast til udtalelse
Punkt 6 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6e. glæder sig over den økonomiske 
hjælp, som Kommissionen har ydet for at 
redde arbejdspladser gennem SURE-
programmet, og mener, at en europæisk 
genforsikringsordning for 
langtidsarbejdsløshed kan være et 
værktøj, der supplerer den retfærdige 
omstilling til en cirkulær, klimaneutral og 
digital økonomi og bidrager til at gøre den 
europæiske økonomi, og navnlig de 
europæiske SMV'er, mere 
modstandsdygtige; afventer 
Kommissionens forslag, som dens 
formand, Ursula von der Leyen, har 
bebudet i denne henseende;

Or. en
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Ændringsforslag 128
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 6 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6e. understreger, at EU-lovgivningen 
skal være SMV-venlig; påpeger, at 
kontrollen af SMV-dimensionen skal 
styrkes i alle konsekvensanalyser og skal 
betragtes som en bindende SMV-test i 
konsekvensanalysefasen, og at der skal 
sikres fuld overholdelse af "tænk småt 
først"-princippet og foretages en 
vurdering af de økonomiske 
konsekvenser, herunder omkostninger til 
overholdelse af lovgivning om SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 129
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Udkast til udtalelse
Punkt 6 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6e. opfordrer Kommissionen til at 
overveje behovet for at oprette en 
kvikskranke, der skal understøtte SMV'ers 
bestræbelser på at opnå 
internationalisering, f.eks. ved at levere 
oplysninger om midler og tilskud til 
undersøgelser af innovative 
erhvervsprodukters tekniske 
gennemførlighed og andre relevante 
oplysninger om internationalisering;

Or. en
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Ændringsforslag 130
Anne Sander

Udkast til udtalelse
Punkt 6 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6f. understreger, at SMV'er skal have 
adgang til offentlige udbud, da offentlige 
udbud er et middel til at sætte skub i 
genopretningen; fremhæver med henblik 
herpå, at urimelige udvælgelseskriterier 
bør bekæmpes;

Or. en

Ændringsforslag 131
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6f. opfordrer til at afskaffe enhver 
lønmæssig forskelsbehandling på grund 
af alder eller køn og til i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis at sikre, at alle 
arbejdstagere har ret til anstændige 
lønninger, i kraft af enten kollektive 
overenskomster eller en lovbestemt 
mindsteløn;

Or. en

Ændringsforslag 132
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson
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Udkast til udtalelse
Punkt 6 g (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6g. understreger, at SMV'erne skal 
yde deres bidrag til at overvinde de 
kønsbetingede forskelle på 
arbejdsmarkedet med hensyn til bl.a. 
beskæftigelse, løn og pension ved at 
tilvejebringe eller understøtte 
børnepasningsfaciliteter, plejeorlov, 
fleksibel arbejdstid for omsorgspersoner 
og ved at sikre lige løn for samme arbejde 
og løngennemsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 133
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 h (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6h. understreger, at SMV'erne spiller 
en vigtig rolle med hensyn til at sikre en 
miljømæssigt, socialt og økonomisk 
bæredygtig vækst; opfordrer derfor til, at 
der fastsættes bindende regler om 
virksomhedernes sociale ansvar i tråd 
med principperne og målene for den 
europæiske grønne pagt, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og målene for 
bæredygtig udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 134
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
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Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 i (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6i. opfordrer SMV'erne til at løfte 
deres miljømæssige og sociale ansvar og 
iværksætte proaktive tiltag til at afdække 
og forebygge overtrædelse af 
menneskerettigheder eller 
miljørettigheder samt regler vedrørende 
korruption og skatteunddragelse, 
herunder også i datterselskaber og 
leverancekæder; påpeger, at arbejdets 
tilrettelæggelse, lige muligheder og social 
inklusion, tiltag mod forskelsbehandling, 
passende standarder for gennemsigtighed, 
pålidelige mekanismer for 
ansvarliggørelse og udvikling af livslang 
uddannelse og læring er afgørende i 
denne sammenhæng;

Or. en

Ændringsforslag 135
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 j (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6j. opfordrer Kommissionen til at 
anerkende, fremme og beskytte inklusive 
SMV'er for at skabe permanent 
beskæftigelse på arbejdsmarkedet for 
personer med handicap; understreger 
socialøkonomiske virksomheders og 
organisationers potentiale til at fremme 
integration af personer med handicap på 
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arbejdsmarkedet; understreger 
vigtigheden af at yde målrettet støtte fra 
Den Europæiske Socialfond til den 
sociale økonomi; minder om, at SMV'er, 
der ledes af sårbare grupper, har sværere 
ved at få adgang til finansiering og 
behøver målrettet støtte;

Or. en

Ændringsforslag 136
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 k (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6k. fremhæver vigtigheden af den 
sociale og solidaritetsbaserede økonomi, 
som sikrer beskæftigelse for mere end 14 
millioner personer, hvilket svarer til 
omkring 6,5 % af arbejdstagerne i EU; 
påpeger, at de 2 millioner virksomheder i 
den sociale og solidaritetsbaserede 
økonomi i EU, som udgør 10 % af alle 
virksomheder i EU, har vist sig at være 
modstandsdygtige i krisetider;

Or. en

Ændringsforslag 137
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 l (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6l. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre en bedre 
koordinering af de forskellige 
finansieringsinstrumenter til SMV'er;

Or. en

Ændringsforslag 138
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 m (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6m. mener, at den skattepolitik, der 
fastlægges for SMV'er, bør fremme 
bæredygtig udvikling og skabelse af job af 
høj kvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 139
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 n (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6n. opfordrer medlemsstaterne til at 
udvikle aktive arbejdsmarkedspolitikker, 
fremme forskning og innovation og 
tilbyde offentlig service og infrastruktur 
af god kvalitet, også for at fremme private 
investeringer i SMV'er;
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Or. en

Ændringsforslag 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 o (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6o. minder om, hvor vigtigt det er 
aktivt at støtte kvindelige iværksættere på 
EU-plan og nationalt plan, da kvinderne 
er en af de grupper, der lider mest under 
covid-19-krisen.

Or. en


