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Ändringsförslag 1
Anne Sander

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. Mikroföretag samt små och 
medelstora företag definieras i EU:s 
rekommendation 2003/36/EG.

Or. en

Ändringsförslag 2
Anne Sander

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. 99 % av de europeiska företagen 
är små och medelstora företag. De 
representerar 50 % av BNP och 
sysselsätter omkring 100 miljoner 
personer, vilket motsvarar två tredjedelar 
av alla arbetstillfällen i den privata 
sektorn. På så sätt är de ryggraden i EU:s 
ekonomi och centrala aktörer i att göra 
territorier mer attraktiva och utveckla 
industriella ekosystem som konstaterats 
vara strategiska.

Or. en

Ändringsförslag 3
Anne Sander

Förslag till yttrande
Skäl C

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. Europeiska små och medelstora 
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företag står inför en väldig brist på 
investeringar som uppgår till mellan 
20 och 35 miljarder euro, trots stödet från 
EU och dess medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 4
Anne Sander

Förslag till yttrande
Skäl D

Förslag till yttrande Ändringsförslag

D. De små och medelstora företagen 
står inför oerhörda utmaningar på grund 
av covid-19-krisen, och många av dem 
riskerar konkurs.

Or. en

Ändringsförslag 5
Anne Sander

Förslag till yttrande
Skäl E

Förslag till yttrande Ändringsförslag

E. Kommissionen lade fram 
åtaganden beträffande sin strategi för 
små och medelstora företag som 
offentliggjordes i mars 2020.

Or. en

Ändringsförslag 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Skäl F
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

F. Små och medelstora företag är 
ryggraden i EU:s ekonomi. De små och 
medelstora företagen sysselsätter omkring 
100 miljoner personer och står för mer än 
hälften av Europas BNP.

Or. en

Ändringsförslag 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Skäl G

Förslag till yttrande Ändringsförslag

G. Små och medelstora företag står 
för två av tre arbetstillfällen, de ger 
utbildningsmöjligheter överallt i regioner 
och sektorer, även för lågkvalificerade 
arbetstagare, och de understöder 
välfärden i samhället, däribland i 
avlägsna områden och 
landsbygdsområden.

Or. en

Ändringsförslag 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Skäl H

Förslag till yttrande Ändringsförslag

H. Komplicerade administrativa och 
juridiska procedurer utgör ett betydande 
hinder för att de små och medelstora 
företagen ska kunna göra sin verksamhet 
mer resurseffektiv.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Skäl I

Förslag till yttrande Ändringsförslag

I. Över 70 % av företagen 
rapporterar att tillgång till talanger är ett 
hinder för nyinvesteringar runtom i 
EU101a. Tillgången till kompetent 
personal och erfarna chefer har med åren 
blivit det mest trängande problemet som 
små och medelstora företag i EU 
upplever1b. Kompetensbristen är särskilt 
akut för digitalisering och ny teknik, då 
35 % av arbetskraften har låg eller ingen 
digital kompetens.
__________________
1a 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018
1b 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
38462

Or. en

Ändringsförslag 10
France Jamet

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
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grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara 
finanser för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer 
hållbara, resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som 
säkerställer ett framgångsrikt 
genomförande av den europeiska gröna 
given och den därmed sammanhängande 
omställningen.

grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och betonar i detta 
sammanhang behovet för medlemsstaterna 
att anta en anpassad skattepolitik. 
Parlamentet understryker även att en 
återhämtning måste bryta med sådan 
politik som gynnar otillbörlig konkurrens 
och dumpning i unionen och som i första 
hand drabbar små och medelstora 
företag.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Stefania Zambelli

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer 
långsiktigt hållbara lösningar. 
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sammanhängande omställningen.

Or. it

Ändringsförslag 12
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer 
hållbara, resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av finanser för att 
överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer 
resurseffektiva och långsiktigt 
ändamålsenliga lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, och därmed 
bidra till principerna och målen i såväl 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter som den europeiska gröna 
given och den därmed sammanhängande 
omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 14
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation och jobbskapande 
och till att bygga en inkluderande och 
resilient arbetsmarknad, som ger ett 
uppsving till investeringar, 
konkurrenskraft och hållbar tillväxt. 
Parlamentet är ytterst oroat över den 
stigande arbetslösheten i EU och risken för 
att miljontals människor förlorar sina jobb 
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likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

på grund av covid-19-krisen, och de 
allvarliga svårigheter de små och 
medelstora företagen går igenom på 
grund av denna kris. Parlamentet erkänner 
att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, det kraftiga behovet av att 
underlätta tillgången till finansiering och 
vidta kort- och långsiktiga åtgärder för att 
stödja de små och medelstora företagen i 
återhämtningen. Parlamentet 
understryker att detta bör möjliggöra 
hållbara finanser för att överbrygga det 
nuvarande investeringsgapet och de små 
och medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen. 
Parlamentet betonar att omställningen till 
hållbara och digitaliserade verksamheter 
för små och medelstora företag kräver 
särskild politisk uppmärksamhet och 
åtföljande åtgärder.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, särskilt social 
innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
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erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och betonar i detta 
sammanhang att det är viktigt med 
storskaliga och samordnade åtgärder för 
att konsolidera den europeiska 
industrisektorn, främja ekonomin och 
stödja sysselsättningen. Parlamentet 
betonar även behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen för att 
inte åsidosätta någon. Parlamentet anser 
vidare att utvecklingen av den cirkulära 
ekonomin utgör en möjlighet för små och 
medelstora företag eftersom nya 
arbetstillfällen och nya marknader skapas 
och företagens effektivitet ökar.

Or. fr

Ändringsförslag 16
José Manuel Fernandes

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, konkurrenskraft, 
entreprenörskap, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
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sammanhang, behovet av hållbara 
finanser för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av brådskande och 
hållbar finansiering för att överbrygga det 
nuvarande investeringsgapet och de små 
och medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till 
digitalisering och mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
digitala agendan, den europeiska gröna 
given och den därmed sammanhängande 
omställningen.

Or. pt

Ändringsförslag 17
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara 
finanser för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen, särskilt i de mest 
utsatta samhällsgrupperna. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditets- eller tillväxtproblem och, 
betonar i detta sammanhang, behovet av 
hållbar och riktad finansiering för att 
överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
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sammanhängande omställningen.

Or. el

Ändringsförslag 18
Dragoș Pîslaru

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens, däribland 
familjeföretagens, avgörande bidrag till 
innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 19
Romana Tomc

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad i Europeiska 
unionen. Parlamentet är ytterst oroat över 
den stigande arbetslösheten i EU och 
risken för att miljontals människor förlorar 
sina jobb på grund av covid-19-krisen. 
Parlamentet erkänner att små och 
medelstora företag för närvarande kämpar 
med allvarliga likviditetsproblem och, 
betonar i detta sammanhang, behovet av 
hållbara finanser för att överbrygga det 
nuvarande investeringsgapet och de små 
och medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

Or. sl

Ändringsförslag 20
Krzysztof Hetman

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
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för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens resiliens och 
förmåga till innovation och att gå över till 
mer hållbara, resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 21
Jeroen Lenaers

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande och gränsöverskridande 
arbetsmarknad. Parlamentet är ytterst oroat 
över den stigande arbetslösheten i EU och 
risken för att miljontals människor förlorar 
sina jobb på grund av covid-19-krisen. 
Parlamentet erkänner att små och 
medelstora företag för närvarande kämpar 
med allvarliga likviditetsproblem och, 
betonar i detta sammanhang, behovet av 
hållbara finanser för att överbrygga det 
nuvarande investeringsgapet och de små 
och medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen. 
Parlamentet understryker att inom ramen 
för den europeiska gröna given är små 
och medelstora företag viktiga partner 
som massiva investeringar måste riktas till 
för att stödja till exempel projekt kopplade 
till underhåll av vatten- och 
avloppssystem. Parlamentet påminner om 
att hållbar finansiering måste åtföljas av 
sociala skyddsåtgärder, särskilt när det 
gäller skydd för arbetstagare, respekt för 
arbetsvillkoren och lika lön för lika 
arbete.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Sara Skyttedal
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Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen. 
Parlamentet erkänner vikten av att 
prioritera de förslag som gynnar små och 
medelstora företag mest effektivt, om vi 
ska kunna förverkliga hela potentialen för 
EU:s inre marknad.

Or. en

Ändringsförslag 24
Petra De Sutter

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 

1. Europaparlamentet understryker de 
små och medelstora företagens avgörande 
bidrag till innovation, jobbskapande och en 
inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet 
är ytterst oroat över den stigande 
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arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen.

arbetslösheten i EU och risken för att 
miljontals människor förlorar sina jobb på 
grund av covid-19-krisen. Parlamentet 
erkänner att små och medelstora företag för 
närvarande kämpar med allvarliga 
likviditetsproblem och, betonar i detta 
sammanhang, behovet av hållbara finanser 
för att överbrygga det nuvarande 
investeringsgapet och de små och 
medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, 
resurseffektiva, cirkulära och 
klimatneutrala lösningar, som säkerställer 
ett framgångsrikt genomförande av den 
europeiska gröna given och den därmed 
sammanhängande omställningen. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att förbättra tillgången till kredit i mindre 
skala.

Or. en

Ändringsförslag 25
Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att en ny 
strategi för europeiska små och 
medelstora företag måste skydda 
sysselsättningen och de anställdas 
arbetsvillkor samt att den måste 
säkerställa arbetsförhållanden och sociala 
trygghetssystem på hög nivå. Parlamentet 
anser att en sådan strategi bör stödja 
företag som respekterar arbetstagarnas 
rättigheter och miljön. Parlamentet 
betonar att reglerna för offentlig 
upphandling måste ses över för att främja 
de företag som respekterar dessa 
rättigheter. Parlamentet efterlyser 
skyndsamt en mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna för att 
främja företag som respekterar 
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ekosystemet och stödja nya lokala 
arbetstillfällen.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet välkomnar 
den ändring som nyligen gjordes av den 
tillfälliga ramen för statligt stöd, som 
gjorde att medlemsstaterna kan ge 
offentligt stöd till alla mikroföretag och 
små företag. Parlamentet är emellertid 
bekymrat över den ojämna fördelningen 
av statsstödet och medlemsstaternas 
tillgång till likviditet och finanspolitiskt 
utrymme, som sannolikt kommer att 
resultera i störningar på den inre 
marknaden och därmed skapa ojämlikhet 
sett till möjligheten att bevara inhemska 
arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 27
Stefania Zambelli

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att en 
revidering av klimatmålen är oumbärlig 
så som de framställs i den europeiska 
gröna given, eftersom små och medelstora 
företag redan har drabbats allvarligt av 
covid-19-krisen och inte klarar några 
ytterligare villkor som hindrar dem att 
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omedelbart nå likviditet.

Or. it

Ändringsförslag 28
France Jamet

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att EU:s 
återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de 
nationella systemen, stödja små och 
medelstora företag, särskilt i de sektorer 
som drabbats hårdast av pandemin, och 
sträva efter att säkerställa EU:s industriella 
oberoende.

2. Europaparlamentet anser att små 
och medelstora företag bör stödjas, särskilt 
i de sektorer som drabbats hårdast av 
pandemin, och att man bör sträva efter att 
säkerställa de europeiska nationernas 
industriella oberoende.

Or. fr

Ändringsförslag 29
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella oberoende.

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella strategiska 
autonomi och globala ledarskap.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, 
Véronique Trillet-Lenoir

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella oberoende.

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör användas till fullo för att 
komplettera de nationella systemen, stödja 
små och medelstora företag, särskilt i de 
sektorer som drabbats hårdast av 
pandemin, skydda arbetstillfällen, 
inkomster och kompetenser samt sträva 
efter att säkerställa EU:s industriella 
oberoende särskilt genom omlokalisering 
av strategisk industriverksamhet. 
Parlamentet påminner även om att dessa 
instrument måste bidra till genomförandet 
av målen för hållbar utveckling, 
principerna för den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och Parisavtalet.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Jeroen Lenaers

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella oberoende.

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin och små och 
medelstora företag som är verksamma i 
gränsregioner som har drabbats svårt av 
de stängda gränserna mellan 
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medlemsstaterna, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 32
José Manuel Fernandes

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella oberoende.

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer och regioner 
som drabbats hårdast av pandemin, och 
sträva efter att säkerställa EU:s industriella 
oberoende.

Or. pt

Ändringsförslag 33
Radan Kanev

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella oberoende.

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella oberoende och 
ledarskap inom innovation och teknik.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella oberoende.

2. Europaparlamentet betonar att de 
program som är avgörande för de små 
och medelstora företagens 
konkurrenskraft och utveckling och som 
ingår i nästa fleråriga budgetram bör 
garanteras en nödvändig 
finansieringsnivå. Parlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 35
Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella oberoende.

2. Europaparlamentet anser att 
EU:s återhämtningsinstrument och de 
relevanta programmen inom den fleråriga 
budgetramen bör komplettera de nationella 
systemen, stödja små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, och sträva efter att 
säkerställa EU:s industriella oberoende. 
Parlamentet uppmanar de företag som 
beviljas stöd från EU, statligt stöd eller 
någon annan form av ekonomiskt stöd 
från medlemsstaterna eller EU att åta sig 
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att inte säga upp sina anställda, att inte 
sänka lönerna och att förlänga sina 
anställdas anställningsavtal åtminstone 
under den tid som de beviljas dessa stöd. 
Parlamentet efterlyser upprättandet av en 
högsta kvot på 10 % för osäkra 
anställningsavtal i små och medelstora 
företag och en högsta kvot på 5 % för 
osäkra anställningsavtal i stora företag. 
Parlamentet uppmanar företagen att åta 
sig att uppnå lika lön för kvinnor och 
män på kort sikt.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet påminner om 
att mikroföretag och egenföretagare 
också har påverkats starkt av 
covid-19-krisen. Parlamentet betonar att 
små och medelstora företag, mikroföretag 
och egenföretagare ofta har svårt att få 
tillgång till de stödmekanismer som 
medlemsstaterna har infört, särskilt till de 
åtgärder för deltidsarbetslösa som är 
nödvändiga för att skydda arbetstillfällen. 
Parlamentet betonar att det är nödvändigt 
att införa permanent statligt stöd och att 
höja det godkända beloppet till 400 000 
euro för att stödja företag i svårigheter 
och skydda arbetstillfällen.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli
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Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet noterar att EU 
har en central relevans för att skydda små 
och medelstora företag som sysslar med 
gränsöverskridande verksamhet eller har 
anställda som färdas över gränserna, är 
säsongsarbetare eller gränsarbetare, och 
efterlyser att tydlig och öppen information 
ska vara tillgänglig för företag och 
arbetsgivare angående de regler och 
rättigheter som dessa arbetare måste 
kunna åtnjuta, däribland genom enhetliga 
portaler online.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet efterlyser en 
europeisk övergripande strategi för små 
och medelstora företags återhämtning, så 
att de ska kunna stödjas genom minskad 
byråkrati, förbättrad tillgång till 
finansiering och gynnade investeringar i 
strategiska värdekedjor, nystartade 
företag och mikroföretag i linje med den 
europeiska gröna given.

Or. en

Ändringsförslag 39
France Jamet
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Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som 
befinner sig i osäkra situationer.

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet understryker behovet av att 
komma fram till en snabb och balanserad 
överenskommelse om revidering av 
förordningarna 883/2004 och 987/2009 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen, något som är viktigt 
för arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Andrea Bocskor

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att det korrekta 
genomförandet av befintliga regler om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer, och är av 
uppfattningen att de pågående 
diskussionerna om ändringen av 
förordning 883/2004 bara kommer att 
göra tillvaron svårare för de små och 
medelstora företagen och medför 
osäkerhet för rörliga arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 42
Ádám Kósa

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att ett korrekt 
genomförande av befintliga regler om 
samordning av de sociala 
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arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer, och är av 
uppfattningen att de pågående 
diskussionerna om ändringen av 
förordning 883/2004 bara kommer att 
göra tillvaron svårare för de små och 
medelstora företagen och medför 
osäkerhet för rörliga arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 43
Stefania Zambelli

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i planer och initiativ för 
industriell återhämtning och gå hand i hand 
med åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

Or. it

Ändringsförslag 44
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 3. Europaparlamentet betonar att 
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åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

åtgärder för små och medelstora företag 
och entreprenörskap bör utgöra kärnan i 
EU:s planer och initiativ för industriell och 
grön återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna och 
företag som bildats nyligen. Parlamentet 
anser att en förstärkning av EU:s regler om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 45
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s digitala 
omställning och planer och initiativ för 
industriell och grön återhämtning och 
samtidigt gå hand i hand med åtgärder för 
att skydda alla arbetstagare. Parlamentet 
anser att en förstärkning av EU:s regler om 
samordning och anpassning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

Or. el

Ändringsförslag 46
Romana Tomc

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att EU:s regler om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktiga för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer, och uppmanar 
därför alla berörda parter att anta 
lagstiftning på detta område så snart som 
möjligt.

Or. sl

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna, 
stärka deras rättigheter och säkerställa 
anständiga arbets- och anställningsvillkor 
för alla. Parlamentet anser att en 
förstärkning av EU:s regler om samordning 
av de sociala trygghetssystemen är viktigt 
för arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.
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Or. en

Ändringsförslag 48
José Manuel Fernandes

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ, särskilt dem som rör industriell 
och grön återhämtning, och gå hand i hand 
med åtgärder för att främja 
entreprenörskap och skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

Or. pt

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen och möjlighet att 
överföra rättigheter är viktigt för en rättvis 
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arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

arbetskraftsrörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer. Parlamentet 
betonar i detta avseende behovet av att 
säkerställa respekten av principen om 
likabehandling av arbetstagare och 
rättvisa arbetsvillkor för mobila 
arbetstagare inom unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer. Parlamentet 
påminner om att fri rörlighet för 
arbetstagare är en grundläggande frihet 
som är central för den inre marknaden. 
Parlamentet påminner vidare om vikten 
av att gynna arbetskraftens rörlighet 
runtom i Europa. Parlamentet betonar att 
det nu, även om det har vidtagits en viktig 
uppsättning åtgärder för att hjälpa 
företagen hantera coronavirusutbrottet, 
måste läggas särskilt fokus på att mildra 
krisens långsiktiga effekter.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Radan Kanev

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

Parlamentet betonar att regelverket för 
arbetsmarknaden behöver anpassas och 
moderniseras med hänsyn till den 
moderna ekonomins nya verklighet, i 
Europeiska arbetsmyndighetens regi. 
Parlamentet understryker behovet av 
samordnade metoder och protokoll för att 
kontrollera arbetsmarknadens villkor i 
hela unionen, i Europeiska 
arbetsmyndighetens regi.

Or. en

Ändringsförslag 52
Petra De Sutter

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
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åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer. Parlamentet begär 
att åtgärder som gäller små och 
medelstora företag villkoras mot att de 
medför arbetstillfällen av god kvalitet. 
Parlamentet påminner om behovet av att 
bekämpa svartarbete och den informella 
ekonomin och på så sätt stärka de små 
och medelstora företag som respekterar 
reglerna.

Or. en

Ändringsförslag 53
Jeroen Lenaers

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer.

3. Europaparlamentet betonar att 
åtgärder för små och medelstora företag 
bör utgöra kärnan i EU:s planer och 
initiativ för industriell och grön 
återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. 
Parlamentet anser att en förstärkning av 
EU:s regler om samordning av de sociala 
trygghetssystemen är viktigt för 
arbetskraftens rörlighet och skyddet av 
arbetstagare, särskilt för dem som befinner 
sig i osäkra situationer. Parlamentet 
betonar att god samordning mellan 
medlemsstaterna och regionerna är 
avgörande för att säkerställa att små och 
medelstora företag och egenföretagare 
som är aktiva över gränserna skyddas av 
nationella system och åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet är av 
uppfattningen att det viktiga för att bevara 
arbetstillfällen och säkerställa en hållbar 
ekonomisk tillväxt är att förhindra att 
företag går i konkurs. Parlamentet anser 
att EU därför bör utarbeta och verkställa 
mekanismer för tidig varning för att 
identifiera företag i trångmål och hjälpa 
dem att undvika insolvens. Parlamentet 
anser att EU:s finansiering och program 
bör dirigeras om i det avseendet.

Or. en

Ändringsförslag 55
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
kvinnor fortfarande är 
underrepresenterade på alla yrkes- och 
ledningsnivåer1a och välkomnar 
Europeiska kommissionens initiativ med 
särskilt fokus på att ge kvinnor egenmakt 
och förbättra könsbalansen inom de små 
och medelstora företagens ekosystem i 
Europa.
__________________
1a The Missing Entrepreneurs 2019, 
Policies for inclusive entrepreneurship, 
OECD, https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
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en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en 

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att 
såväl fackförenings- och 
personalrepresentation som social dialog 
och kollektivförhandlingar inte är lika 
utbrett i små och medelstora företag som i 
större företag, även om det finns 
betydande skillnader mellan 
medlemsstaterna på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att 
arbetstagare har rätt till information, 
samråd och delaktighet och att denna 
princip också ingår i strategin för små 
och medelstora företag. Parlamentet 
understryker att arbetstagare och deras 
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representanter behöver involveras på ett 
meningsfullt sätt på företagsnivå, även 
när det gäller beslut om minskade 
koldioxidutsläpp och digitalisering. 
Parlamentet betonar betydelsen av en 
effektiv social dialog och behovet av att 
stärka arbetsmarknadens parter, utöka 
kollektivförhandlingarnas omfattning och 
vidta åtgärder för en hög koncentration 
av fackföreningar och 
arbetsgivarorganisationer i samband med 
den nya strategin för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 58
France Jamet

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med covid-19-
pandemin. Parlamentet anser att sådana 
riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan.

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 
Parlamentet anser att sådana riktlinjer bör 
vidareutvecklas för att möjliggöra 
samordnade och effektiva insatser vid 
framtida gränsöverskridande hot mot 
folkhälsan.

Or. fr

Ändringsförslag 59
Petra De Sutter

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan.

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) plus punkt 8 i 
kommissionens uttalande till följd av 
framläggandet av kommissionens direktiv 
(EU) 2020/739 om anpassning av 
arbetsplatser och skydd av arbetstagare i 
samband med covid-19-pandemin). 
Parlamentet anser att sådana riktlinjer, 
inklusive skriftliga instruktioner, bör 
vidareutvecklas och tillhandahållas till 
alla exponerade arbetstagare för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 60
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan.

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas och 
bygga på regelbundna samråd med de 
relevanta berörda parterna för att 
möjliggöra samordnade, uppdaterade och 
effektiva insatser vid framtida 
gränsöverskridande hot mot folkhälsan.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, 
Véronique Trillet-Lenoir

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan.

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan. Parlamentet 
understryker att det är viktigt att 
säkerställa ett effektivt och snabbt 
genomförande av hälsoprotokollen samt 
arbetstagarnas egenansvar inom de olika 
yrkeskategorierna, särskilt genom 
utbildningsåtgärder på arbetsplatsen.

Or. fr

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
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covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan.

covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att höja 
medvetenheten om arbetsmiljö och vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa arbetstagares säkerhet och 
hälsa, däribland genom att utöka 
inspektionerna varhelst och närhelst det 
behövs.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan.

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se över 
arbetsmiljödirektivet, som komplement till 
en ny ramstrategi för arbetsmiljö som 
innefattar en nollvision för 
arbetsrelaterade dödsfall.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan.

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
hot mot folkhälsan. Parlamentet 
understryker betydelsen av att vidta 
tillräckliga åtgärder för att bistå de små 
och medelstora företagen med att göra 
upp arbetsplaner där reglerna för 
säkerhet och trygghet respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 65
José Manuel Fernandes

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 

4. Europaparlamentet efterlyser en 
systematisk tillämpning av åtgärder för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, och 
välkomnar riktlinjerna från Europeiska 
arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) om 
anpassning av arbetsplatser och skydd av 
arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att 
sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva 
insatser vid framtida gränsöverskridande 
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hot mot folkhälsan. hot mot folkhälsan. Parlamentet anser 
också att små och medelstora företag som 
anställer säsongsarbetare och 
gränsöverskridande arbetare förtjänar 
särskilt skydd.

Or. pt

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet erkänner den 
särskilda situationen för små och 
medelstora företag när det gäller att 
införa lagstadgade arbetsmiljöåtgärder på 
företagsnivå. Parlamentet understryker 
att åtgärder till förmån för ökad 
medvetenhet, utbyte av god praxis, 
samråd, användarvänliga 
handledningsböcker och nätplattformar 
är ytterst viktiga för att små och 
medelstora företag ska kunna följa kraven 
i lagstiftningen. Parlamentet välkomnar 
EU-Oshas onlineverktyg för 
riskbedömning (OiRA) liksom andra e-
verktyg i medlemsstaterna, som syftar till 
att främja efterlevnad och en kultur av 
förebyggande åtgärder, framför allt i 
mikroföretag och småföretag.

Or. en

Ändringsförslag 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



AM\1209858SV.docx 43/85 PE655.633v01-00

SV

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet påminner om 
att alla arbetstagare på den inre 
marknaden måste ha rätt till högsta 
möjliga skyddsstandard när det gäller 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
oavsett storleken på det företag är där de 
har sin anställning, anställningsorten 
eller det underliggande avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning.

5. Europaparlamentet anser att den 
regelbundna bedömningen av 
administrativa krav och reglerna om 
tillgång till finansiering för små och 
medelstora företag och egenföretagare är 
en hörnsten i den nya europeiska strategin 
för små och medelstora företag med tanke 
på att stödja en snabb ekonomisk 
återhämtning. Parlamentet betonar att ett 
effektivt och stabilt regelverk bäst uppnås 
genom att arbetsmarknadens parter får 
medverka fortlöpande och kraftigt i 
beslutsprocessen.

Or. en



PE655.633v01-00 44/85 AM\1209858SV.docx

SV

Ändringsförslag 69
Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora 
företag och egenföretagare bör vara en 
hörnsten i den framtida strategin för 
europeiska små och medelstora företag, 
och skulle utgöra ett avgörande bidrag till 
en snabb ekonomisk återhämtning.

5. Europaparlamentet anser att en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
ekonomiskt stöd för små och medelstora 
företag och verkliga egenföretagare, åtföljt 
av ekologiska och sociala villkor, bör 
tillsammans med rättvisa arbetsvillkor 
vara en hörnsten i den framtida strategin 
för europeiska små och medelstora företag, 
och skulle utgöra ett avgörande bidrag till 
en snabb ekonomisk, rättvis och hållbar 
återhämtning.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning.

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för såväl egenföretagare och 
nystartade företag som små och 
medelstora företag, såsom priser, 
mikrofinansiering och crowdfunding, bör 
vara en hörnsten i den framtida strategin 
för europeiskt entreprenörskap, och skulle 
utgöra ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning.

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning och ökad 
sysselsättning.

Or. el

Ändringsförslag 72
José Manuel Fernandes

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning.

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av förfarandena för tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om vikten 
av tekniskt stöd för små och medelstora 
företag och egenföretagare, särskilt under 
den inledande fasen av genomförandet av 
europeiska fonder och program.

Or. pt
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Ändringsförslag 73
Petra De Sutter

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning.

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av onödiga administrativa 
bördor och en förenkling av reglerna om 
tillgång till finansiering för små och 
medelstora företag och egenföretagare bör 
vara en hörnsten i den framtida strategin 
för europeiska små och medelstora företag, 
och skulle utgöra ett avgörande bidrag till 
en snabb ekonomisk återhämtning. 
Parlamentet påminner om att arbetsrätten 
och dess genomförande inte utgör någon 
regelbörda.

Or. en

Ändringsförslag 74
Krzysztof Hetman

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning.

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende till minskad 
överreglering när det gäller EU-regler i 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Stefania Zambelli

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning.

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning. Parlamentet 
inser att verktygen för tillgång till kredit 
och till EU-fonder måste vara mer 
lättillgängliga för små och medelstora 
företagare med särskild inriktning på den 
regionala nivån.

Or. it

Ändringsförslag 76
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning.

5. Europaparlamentet anser att en 
minskning av regelbördan och en 
förenkling av reglerna om tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och egenföretagare bör vara en hörnsten i 
den framtida strategin för europeiska små 
och medelstora företag, och skulle utgöra 
ett avgörande bidrag till en snabb 
ekonomisk återhämtning. Parlamentet 
uppmanar därför till att det europeiska 
patentet genomförs snabbt, för att främja 
de små och medelstora företagens 
innovationspotential.
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Or. en

Ändringsförslag 77
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
akut stödja företag, i synnerhet små och 
medelstora företag, genom att minska 
onödiga administrativa bördor och genom 
att underlätta deras tillgång till likviditet. 
Parlamentet välkomnar i detta avseende 
det tillfälliga Sure-initiativet som 
föreslagits av kommissionen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa att 
alternativa finansieringsmöjligheter, 
såsom kreditunioner och privata 
riskkapitalinvesterare, finns tillgängliga 
för de små och medelstora företagen. 
Parlamentet uppmanar till att det 
upprättas 
kapacitetsuppbyggnadsprogram, inom 
återhämtningsplanen, som syftar till att 
hjälpa små och medelstora företag och i 
synnerhet mikroföretag att ställa om sina 
verksamheter till covid-19-påverkade 
marknader.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet lyfter fram 
betydelsen av att små och medelstora 
företag lyckas uppnå omställningen till 
digitalisering, liksom att hänsyn tas till de 
arbetstillfällen och fördelar som följer 
därav, såsom flexibla mönster för 
arbetsorganisation, förbättrade 
möjligheter för personer med 
funktionsnedsättning och bättre balans 
mellan arbete och privatliv. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
en europeisk agenda för distansarbete, 
med sikte på att utveckla en 
lagstiftningsram där det fastställs tydliga 
minimistandarder och villkor för 
distansarbete i hela EU, samtidigt som 
man stöder de europeiska små och 
medelstora företagens produktivitet och 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att 
rättvis konkurrens är en av de 
grundläggande principerna för den inre 
marknaden. Parlamentet varnar för att en 
kapplöpning mot botten vad gäller 
standarder för sysselsättning, social 
trygghet och beskattning, däribland 
genom artificiella arrangemang, står i 
skarp kontrast till rättvis konkurrens 
baserad på kvalitet och hållbar 
utveckling. Parlamentet understryker att 
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social dumpning först och främst sker på 
bekostnad av arbetstagare, konsumenter 
och små och medelstora företag som 
följer lagen.

Or. en

Ändringsförslag 80
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet noterar den 
viktiga roll som små och medelstora 
företag och sociala investeringar kan ha i 
att skapa tillgång till och möjligheter på 
arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning eller utsatta 
minoriteter, och uppmanar till utökat stöd 
för de företag som både erbjuder social 
anställning och gynnar social påverkan i 
sina samhällen genom att tillhandahålla 
sociala tjänster eller varor eller skapa 
sociala värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 81
Sara Skyttedal

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen i sin strategi för små och 
medelstora företag tar upp 
förenklingsarbetet som en av de tre 
hörnstenarna i EU:s arbete med små och 
medelstora företag. Parlamentet anser att 
minskad byråkrati är en viktig 
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förutsättning för att ekonomin ska kunna 
återhämta sig, förnyas och övergå till 
bland annat klimatsmart produktion, och 
att det även är en förutsättning för EU:s 
företags konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 82
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar till 
att regler avskaffas och att det prioriteras 
att ekonomiska verksamheter 
ändamålsenligt ska kunna återupptas, och 
insisterar på att det är nödvändigt att sätta 
de små och medelstora företagen i 
centrum för den inre marknaden efter 
krisen. Parlamentet föreslår att det läggs 
fram en plan för den inre marknadens 
enhetlighet, med kraftigt fokus på att göra 
marknadstillgång och tillgång till 
finansiering lättare för små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 83
Radan Kanev

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att det 
behövs vidare förenkling av reglerna för 
tillgång till den inre marknaden för små 
och medelstora företag och 
egenföretagare, och även vidare 
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främjande av arbetskraftens rörlighet, 
enligt enkla regler tillgängliga för små 
och medelstora företag, även om man 
undviker alla former av missbruk av 
övergrepp mot arbetstagares rättigheter 
och förvärrade arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 84
Sara Skyttedal

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet är bekymrat 
över kommissionens nya förslag till 
harmoniserade standarder och deras 
ökade inblandning i det frivilliga systemet 
för att ta fram tekniska standarder. 
Parlamentet betonar att detta begränsar 
möjligheten att anpassa den europeiska 
lagstiftningsramen efter tekniska framsteg 
som gör sitt intåg på marknaden, något 
som i sin tur undergräver EU:s möjlighet 
att påverka det tekniska innehållet i 
internationella standarder och därmed 
också konkurrenskraften för EU:s 
industri och små och medelstora företag.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet anser att 
digitaliseringen medför en mängd 
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möjligheter för små och medelstora 
företag och avsevärt kan förbättra deras 
produktivitet, företagsledning och 
resiliens. Parlamentet anser att det behövs 
en ambitiös tidtabell för att harmonisera 
den inre marknadens digitala aspekter 
och gynna e-förvaltningslösningar. 
Parlamentet uppmanar till 
standardisering och digitalisering av 
förfaranden och formulär, vilket blir till 
hjälp för små och medelstora företag på 
lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 86
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

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet påminner om 
att konkurrenspolitiken genomförs på 
unionsnivå. Parlamentet betonar att 
orättvis konkurrens på den inre 
marknaden skadar laglydiga företag, 
särskilt små och medelstora företag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att vidta 
beslutsamma åtgärder för att motverka 
otillbörlig konkurrens som bygger på 
exempelvis kringgående av social- och 
skattelagstiftningen och arbetsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 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, 



PE655.633v01-00 54/85 AM\1209858SV.docx

SV

Marianne Vind, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 5c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet betonar att 
politiska åtgärder som är inriktade på små 
och medelstora företag och nystartade 
företag inte får erbjuda möjligheter för 
företag att kringgå de befintliga reglerna, 
minska skyddet för arbetstagare och 
konsumenter, eller öka risken för 
företagsbedrägerier, kriminell verksamhet 
och brevlådeföretag. Parlamentet 
påminner om att parlamentet avslog 
kommissionens kontroversiella förslag om 
ett europeiskt elektroniskt tjänstekort i 
detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 88
Stefania Zambelli

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala 
färdigheter och de nya färdigheter som 
behövs för nya yrken och sektorer som 
kommer att uppstå genom omställningen 
till en hållbar och koldioxidneutral 
ekonomi. Parlamentet betonar behovet av 
att anta en framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 

6. Parlamentet betonar behovet av att 
anta en framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.
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överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

Or. it

Ändringsförslag 89
France Jamet

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

6. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja artificiell 
intelligens och kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar 
ekonomi. Parlamentet betonar behovet av 
att anta en framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 6. Europaparlamentet uppmanar EU 
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att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

att stödja den digitala och den gröna 
omställningen på ett sammanhängande 
och flexibelt sätt genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer. Parlamentet betonar 
behovet av att anta en framåtblickande 
strategi för yrkesutbildning och kompetens, 
i synnerhet digital kompetens. Parlamentet 
betonar behovet av att åtgärda den 
bristande överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

Or. en

Ändringsförslag 91
Romana Tomc

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att modernisera 
systemet för yrkesutbildning och 
kompetens, i synnerhet digital kompetens. 
Parlamentet betonar behovet av att åtgärda 
den bristande överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
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arbetsmarknadens behov. arbetsmarknadens behov.

Or. sl

Ändringsförslag 92
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den smarta omställningen genom 
att investera i artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i 
synnerhet digital kompetens. Parlamentet 
betonar behovet av att åtgärda den 
bristande överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och kvalifikationer för framtida yrken och 
sektorer som kommer att uppstå genom 
omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för både 
yrkesutbildning och kvalifikationer, i 
synnerhet digital kompetens. Parlamentet 
betonar behovet av att åtgärda den 
bristande överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov. Parlamentet 
anser att bilden av ett litet eller medelstort 
företag som en attraktiv arbetsgivare, 
byggd på goda arbets- och 
anställningsvillkor, är en viktig 
konkurrensfördel för att kunna rekrytera 
kvalificerad personal. Parlamentet 
betonar vikten av företagsintern 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 94
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
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kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken, sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi och skapandet 
av en infrastruktur som kan stödja den 
nya vågen med återbefolkning av 
landsbygden. Parlamentet betonar behovet 
av att anta en framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

Or. en

Ändringsförslag 95
Radan Kanev

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, med fokus på små och 
medelstora företags upptagning av 
avancerade digitala färdigheter och de nya 
färdigheter som behövs för nya yrken och 
sektorer som kommer att uppstå genom 
omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
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arbetsmarknadens behov.

Or. en

Ändringsförslag 96
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
rättvis koldioxidneutral ekonomi. 
Parlamentet betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

Or. el

Ändringsförslag 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
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artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
klimatneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov. Parlamentet 
understryker att entreprenörsutbildning 
och fortbildning för att stärka företagens 
kunskaper och kompetens spelar en 
nyckelroll när det gäller att göra de små 
och medelstora företagen rustade för den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 98
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens, som är 
människocentrerad och bygger på 
värdighet, och kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
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digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov. Parlamentet 
betonar behovet av att höja 
medvetenheten om de AI-baserade 
lösningarnas stora potential, för att 
säkerställa medborgarnas förtroende. 
Parlamentet framhåller behovet av 
forskning om de samhällsförändringar 
som orsakas av AI.

Or. en

Ändringsförslag 99
Jeroen Lenaers

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov. Parlamentet 
poängterar i detta avseende möjligheterna 
med att övervinna den bristande 
överensstämmelsen för kompetens och 
kvalifikationer genom att bättre utnyttja 
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den gränsöverskridande 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 100
Krzysztof Hetman

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov. Parlamentet 
uppmanar till att Europeiska 
socialfonden+ används på bästa sätt för 
att bemöta dessa utmaningar.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens samt i initiativ för 
livslångt lärande, kompetensutveckling 
och omskolning för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter, 
mänskliga och sociala färdigheter samt de 
nya färdigheter som behövs för nya yrken 
och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
och medlemsstaterna att främja, stärka 
och stödja lärlingsplatser för att 
underlätta en hållbar integration av 
ungdomar på arbetsmarknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 

6. Europaparlamentet understryker att 
avancerad omstörtande teknik, såsom 
blockkedja och artificiell intelligens (AI) 
och högpresterande datorsystem 
dramatiskt kan förbättra 
konkurrenskraften för små och 
medelstora företag. Parlamentet 
uppmanar EU att stödja den digitala och 
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yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

den gröna omställningen genom att 
investera i artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov.

Or. en

Ändringsförslag 103
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 

6. Europaparlamentet uppmanar EU 
att stödja den digitala och den gröna 
omställningen genom att investera i 
artificiell intelligens och 
kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital 
kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya 
yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet 
betonar behovet av att anta en 
framåtblickande strategi för 
yrkesutbildning och kompetens, i synnerhet 
digital kompetens. Parlamentet betonar 
behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan 
kompetens/kvalifikationer och 
arbetsmarknadens behov. Parlamentet 
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arbetsmarknadens behov. understryker vikten av att de små och 
medelstora företagens digitala 
omställning åtföljs i synnerhet av 
immateriella investeringar och stärkt 
cybersäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 104
Stefania Zambelli

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet inser att små 
och medelstora företag utgör hjärtat i den 
europeiska industriväven och därmed är 
oumbärliga i storindustriernas 
produktionskedja. Parlamentet anser 
därför att små och medelstora företag 
spelar en grundläggande roll för att 
garantera den europeiska 
sysselsättningen, och inser alltså vikten av 
ett nära samarbete mellan 
medlemsstaterna för att underlätta 
tillämpningen av skattelättnader som 
främjar sysselsättningen.

Or. it

Ändringsförslag 105
Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påminner om 
att många stora företag, i synnerhet de 
stora digitala företagen GAFAM, 
läkemedelsindustrin och massdistribution, 
har utnyttjat covid-19-krisen genom att 
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göra extraordinära vinster. Parlamentet 
insisterar på behovet av ett 
solidaritetsbidrag från dessa stora företag 
till små och medelstora företag i 
svårigheter. Parlamentet insisterar på 
behovet av att sätta stopp för stora 
företags sena betalningar till små och 
medelstora företag och mikroföretag för 
att undvika brist på likvida medel, vilket 
äventyrar arbetstillfällena. Parlamentet 
anser att börsnoterade företag ska tvingas 
offentliggöra de belopp som de är skyldiga 
sina leverantörer som driver små och 
medelstora företag och mikroföretag samt 
det genomsnittliga antalet försenade 
betalningsdagar. Parlamentet stöder 
införandet av påföljder som tillämpas 
automatiskt per försenad betalningsdag.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Jeroen Lenaers

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att 
Förenade kungarikets utträde ur EU har 
påverkat de små och medelstora företagen 
i EU negativt, i synnerhet dem som har 
daglig affärsverksamhet med Förenade 
kungariket. Parlamentet betonar att man i 
det nya partnerskapet med Förenade 
kungariket bör vara särskilt uppmärksam 
på de små och medelstora företagens 
specifika situation, och uppmanar EU och 
Förenade kungariket att arbeta för 
förenklade krav och formaliteter i 
tullförfaranden för små och medelstora 
företag så att man undviker ytterligare 
administrativa bördor, och uppmuntrar 
parterna att inrätta kontaktpunkter för 
små och medelstora företag.
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Or. en

Ändringsförslag 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, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att en ny 
strategi för europeiska små och 
medelstora företag endast kan lyckas 
genom en integrerad strategisk planering 
som samlar de resurser som finns hos 
europeiska aktörer, regionala och lokala 
institutioner, industrikluster, 
arbetsmarknadens parter, universitet och 
forskningsgrupper. Parlamentet 
understryker i detta sammanhang vikten 
av stödstrukturer såsom nätverk av små 
och medelstora företag, gemensamma 
kontaktpunkter, regionala 
utvecklingsorgan, innovationskluster och 
uppstartsrådgivning för skapande av 
lokala och regionala värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 108
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att målen i 
den europeiska strategin för små och 
medelstora företag, den nya 
handlingsplanen för cirkulär ekonomi, 
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den uppdaterade kompetensagendan för 
Europa och den europeiska 
industristrategin kompletterar varandra, 
för att trygga de små och medelstora 
företagens försörjning och utveckling 
under covid-19-krisen och därmed 
motverka de stigande 
arbetslöshetssiffrorna, i synnerhet i de 
sektorer som är allvarligt drabbade, som 
turism-, hotell- och 
restaurangbranscherna.

Or. en

Ändringsförslag 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att starta ett 
program för ”digitala volontärer” så att 
unga skickliga personer och erfarna 
seniorer kan dela sin digitala kompetens 
med traditionella företag.

Or. en

Ändringsförslag 110
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet noterar 
behovet av att utveckla särskilda förmågor 
och skapa kompetens på ett tidigt stadium 
i de europeiska utbildningssystemen, för 
att gynna ett entreprenörsmässigt 
tankesätt bland våra unga och fortsatt 
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utveckling av nya små och medelstora 
företag. Parlamentet uppmanar till att 
ytterligare medel öronmärks för att främja 
utbildning i entreprenörskap, och 
uppmuntrar medlemsstaterna att se till att 
de nationella utbildningssystemen är 
inriktade på att förse unga 
nyutexaminerade med kompetens att 
skapa och leda företag.

Or. en

Ändringsförslag 111
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att EU:s 
entreprenörer kommer att vara i centrum 
för återhämtningsprocessen, och betonar 
att främjandet av entreprenörskap är en 
viktig drivkraft för social inkludering, för 
smart och hållbar ekonomisk tillväxt för 
alla samt för konkurrenskraft. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att gynna och stödja 
utveckling av entreprenörsanda och 
entreprenörskompetens och att göra det 
lättare att inrätta nya affärsmodeller för 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 112
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att stöd 
till företagen kommer att bli nödvändigt 
för att hantera behoven i alla 
verksamhetssektorer och att traditionella 
små och medelstora företag kommer att 
behöva mer stöd än någonsin, 
tillsammans med de mer innovativa. 
Parlamentet understryker behovet av lojal 
konkurrens för de små och medelstora 
företagen i den europeiska internetmiljön, 
i synnerhet genom den kommande 
rättsakten om digitala tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå ett direktiv om 
anständiga arbets- och anställningsvillkor 
i den digitala ekonomin, inbegripet för 
distansarbete.

Or. en

Ändringsförslag 114
Sara Skyttedal

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet framhåller att 
överdrivet detaljerad lagstiftning på 
sådana områden som AI och 
cybersäkerhet medför en risk att man 
skapar alltför byråkratisk och 
komplicerad lagstiftning för små och 
medelstora företag som verkar på den inre 
marknaden. Parlamentet efterlyser att 
man skiftar fokus till en principbaserad 
och teknikneutral lagstiftningsram som 
stärker marknadsutvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, 
Véronique Trillet-Lenoir

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
uppmuntra och stödja kvinnligt 
entreprenörskap, särskilt genom att 
underlätta tillgång till finansiering eller 
utbildning samt genom att säkerställa en 
bättre balans mellan arbets- och privatliv.

Or. fr

Ändringsförslag 116
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet understryker 
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betydelsen av att ge entreprenörskapet ett 
uppsving, inbegripet bland kvinnor och 
unga.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet betonar att 
covid-19-pandemin har understrukit 
betydelsen av digitala lösningar, särskilt 
distansarbete, och behovet av att fastställa 
gemensamma minimistandarder på 
EU-nivå för att skydda arbetstagares 
hälsa och säkerhet i detta avseende. 
Parlamentet noterar att distansarbete 
erbjuder möjligheter såsom bättre balans 
mellan arbete och privatliv, minskade 
koldioxidutsläpp från daglig pendling och 
bättre sysselsättningsmöjligheter för 
personer med funktionsnedsättning, 
samtidigt som det finns risker i samband 
med arbetstagarnas psykiska 
välbefinnande samt allmänna problem i 
samband med den sociala, yrkesmässiga 
och digitala klyftan.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av en lagstiftningsmiljö som är 
gynnsam för små och medelstora företag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
strikt tillämpa ”testet för små och 
medelstora företag”, som skulle kunna 
bidra till att genomföra den viktiga 
principen ”tänk småskaligt först”. 
Parlamentet stöder kommissionens planer 
på att utnämna en EU-företrädare för 
små och medelstora företag, som kan 
bemöta och underlätta när det gäller 
problem och lösningar för små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att använda sig av den 
framtida Europeiska socialfonden+ och 
de nya möjligheterna att investera medel 
från de europeiska regionala 
utvecklingsfonderna i 
kompetensutveckling för smart 
specialisering, industriell omvandling och 
entreprenörskap.

Or. en

Ändringsförslag 120
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet betonar vikten 
av att gynna vidare synergier mellan små 
och medelstora företag, forskningsinstitut, 
universitet, högskolor och 
utbildningssektor för att se till att 
kompetens matchar behoven på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 121
Stefania Zambelli

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet anser att det i 
första hand är nödvändigt att undvika en 
process med utflyttning av små och 
medelstora företag till medlemsstater med 
gynnsammare skattesystem.

Or. it

Ändringsförslag 122
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet 
rekommenderar att medlemsstaterna 
utbyter initiativ fokuserade på små och 
medelstora företag, initiativ som visat sig 
vara framgångsrika, och bästa praxis. 
Parlamentet rekommenderar dessutom att 
det inrättas plattformar för utbyten bland 
små och medelstora företag som utvecklar 
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nyskapande och banbrytande teknik.

Or. en

Ändringsförslag 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet understryker 
behovet av att en särskilt avsedd del för 
små och medelstora företag tas med i den 
uppdaterade kompetensagendan för 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa ett europeiskt 
socialt trygghetsregister samt ett 
europeiskt socialförsäkringsnummer, för 
att ge rättssäkerhet till arbetstagare och 
underlätta arbetet för de företag, i 
synnerhet små och medelstora, som 
tillhandahåller gränsöverskridande 
tjänster, samtidigt som man på ett effektivt 
sätt kontrollerar användningen av 
underleverantörer och bekämpar socialt 
bedrägeri. Parlamentet uppmanar med 
kraft medlemsstaterna att i detta 
sammanhang säkerställa en korrekt 
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tillämpning och ett korrekt verkställande 
av unionsrätten för att underlätta den fria 
rörligheten för och det sociala skyddet av 
arbetstagare samt tillhandahållandet av 
tjänster över gränserna, vilket därmed 
säkerställer lika villkor på den inre 
marknaden.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet framhäver 
behovet av att stödja sociala och 
solidariska företag genom att skapa en 
gynnsam miljö för deras utveckling. 
Parlamentet betonar att kommissionen 
och medlemsstaterna bör främja 
etablering av sociala och solidariska 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 126
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 6d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet uppmanar till 
att det genom strategin för små och 
medelstora företag ges enkel tillgång till 
finansiering och öppnas lämpliga verktyg 
till stöd för mycket små projekt 
(gemensamma regler för crowdfunding i 
EU, gemensamma konkurrensregler för 
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riskkapital, social ekonomi, handel, 
tjänster osv.).

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6e. Europaparlamentet välkomnar det 
ekonomiska stöd som kommissionen 
tillhandahållit genom att rädda 
arbetstillfällen via SURE-programmet, 
och anser att ett europeiskt system för 
arbetslöshetsåterförsäkring skulle kunna 
bli ett ytterligare verktyg för att åtfölja den 
rättvisa omställningen till en cirkulär, 
klimatneutral och digital ekonomi och 
bidra till resiliens i EU:s ekonomi och i 
synnerhet för EU:s små och medelstora 
företag. Parlamentet väntar på att 
kommissionens förslag i detta avseende 
ska tillkännages av kommissionens 
ordförande Ursula von der Leyen.

Or. en

Ändringsförslag 128
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 6e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6e. Europaparlamentet understryker 
att EU-lagstiftningen måste vara gynnsam 
för små och medelstora företag. 
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Parlamentet betonar att aspekten för små 
och medelstora företag behöver granskas 
mer i alla konsekvensbedömningar och att 
detta ska anses som ett bindande test för 
små och medelstora företag i 
konsekvensbedömningsfasen, där det 
råder fullt åtagande för principen att 
”tänka småskaligt först” och den 
ekonomiska konsekvensen bedöms 
inklusive små och medelstora företags 
kostnad för att följa föreslagen 
lagstiftning.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta hänsyn till behovet 
av att upprätta en enda kontaktpunkt i 
syfte att stödja de små och medelstora 
företagens internationalisering, till 
exempel genom att ge information om 
medel och bidrag för tekniska 
genomförbarhetsstudier för innovativa 
företagsprodukter och annan relevant 
information om internationalisering.

Or. en

Ändringsförslag 130
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 6f (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6f. Europaparlamentet understryker 
att små och medelstora företag behöver 
kunna ge anbud i offentliga 
upphandlingar, eftersom offentlig 
upphandling kommer att innebära en 
språngbräda för att få fart på 
återhämtningen. Parlamentet betonar att 
orättvisa urvalskriterier bör bekämpas för 
detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6f. Europaparlamentet efterlyser att 
all lönediskriminering utifrån ålder eller 
kön avskaffas och att det säkerställs, 
i linje med nationell rätt och praxis, att 
alla arbetstagare har rätt till anständiga 
löner genom antingen kollektivavtal eller 
lagstadgade minimilöner.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6g (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6g. Europaparlamentet betonar att 
små och medelstora företag måste bidra 
till att övervinna könsklyftan sett till 
sysselsättning, lön och pension på 
arbetsmarknaden, bland annat genom att 
tillhandahålla eller stödja 
barnomsorgsinrättningar, ledighet för 
vård av anhörig och flexibla arbetstider 
för anhörigvårdare samt genom att 
säkerställa lika lön för lika arbete och 
insyn i lönesättningen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6h (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6h. Europaparlamentet betonar att 
små och medelstora företag spelar en 
viktig roll i att säkerställa en miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt. 
Parlamentet efterlyser därför bindande 
regler för företagens sociala ansvar, 
i linje med principerna och målen i den 
europeiska gröna given, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen 
för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 134
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

Förslag till yttrande
Punkt 6i (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6i. Europaparlamentet uppmanar 
små och medelstora företag att ta sitt 
miljömässiga och sociala ansvar och även 
vidta proaktiva åtgärder för att identifiera 
och förhindra brott mot mänskliga och 
miljömässiga rättigheter, korruption och 
skatteundandragande, även i sina 
dotterbolag och i leverantörskedjorna. 
Parlamentet påpekar att 
arbetsorganisation, lika möjligheter och 
social delaktighet, 
antidiskrimineringsåtgärder, 
tillfredsställande öppenhetsstandarder, 
tillförlitliga tillsynsmekanismer och 
utvecklingen av livslång utbildning och 
livslångt lärande är nödvändiga i detta 
sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6j (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6j. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att erkänna, främja och 
skydda inkluderande små och medelstora 
företag för att skapa fast sysselsättning 
för personer med funktionsnedsättning på 
arbetsmarknaden. Parlamentet framhåller 
potentialen hos företag och 
organisationer inom den sociala 
ekonomin att underlätta 
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arbetsmarknadsintegreringen för 
personer med funktionsnedsättning. 
Parlamentet betonar vikten av att förse 
den sociala ekonomin med riktat stöd från 
Europeiska socialfonden. Parlamentet 
påminner om att små och medelstora 
företag som drivs av sårbara grupper har 
det svårare att få tillgång till finansiering 
och behöver målinriktat stöd.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6k (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6k. Europaparlamentet betonar 
betydelsen av den sociala och solidariska 
ekonomin, som sysselsätter över 
14 miljoner människor, vilket motsvarar 
omkring 6,5 % av arbetstagarna i EU. 
Parlamentet påpekar att de två miljoner 
företag i EU som grundar sig på social 
och solidarisk ekonomi, och som 
motsvarar 10 % av alla företag i EU, har 
visat sig resilienta i tider av kris.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6l (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6l. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
bättre samordna de olika 
finansieringsinstrumenten för små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6m (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6m. Europaparlamentet intar 
uppfattningen att skattepolitiken för små 
och medelstora företag bör gynna en 
hållbar utveckling och skapande av 
arbetstillfällen av god kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till yttrande
Punkt 6n (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6n. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, främja forskning 
och innovation och tillhandahålla 
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allmännyttiga tjänster och infrastruktur 
som håller god kvalitet för att även 
uppmuntra den privata sektorn att 
investera i små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Förslag till yttrande
Punkt 6o (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6o. Europaparlamentet påminner om 
att det är viktigt att aktivt stödja kvinnligt 
entreprenörskap på EU-nivå och nationell 
nivå, eftersom kvinnor är en av de 
grupper som lider mest av 
covid-19-krisen.

Or. en


