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CS

NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP k inovaci, vytváření pracovních míst a inkluzívnímu 
trhu práce; je mimořádně znepokojen rostoucí mírou nezaměstnanosti v EU a rizikem, 
že miliony lidí přijdou o práci v důsledku krize v souvislosti s onemocněnímCOVID-
19; uznává, že v současné době čelí malé a střední podniky závažným problémům s 
likviditou a v této souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí udržitelných financí, aby se 
překlenula současná investiční mezera a aby se posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, oběhová a klimaticky neutrální řešení, která 
účinně využívají zdroje a zajišťují úspěšné provádění Zelené dohody pro Evropu a 
související spravedlivý přechod;

2. domnívá se, že nástroje EU pro ozdravné postupy a příslušné programy VFR by měly 
doplňovat vnitrostátní systémy a podporovat malé a střední podniky, zejména v 
odvětvích nejvíce postižených pandemií, a usilovat o zajištění průmyslové nezávislosti 
EU;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se malých a středních podniků by měla být v centru 
průmyslových a ekologických ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by jít ruku v ruce 
s opatřeními na ochranu pracovníků; domnívá se, že posílení pravidel EU pro 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení má zásadní význam pro mobilitu pracovních 
sil a ochranu pracovníků, zejména těch, kteří se nacházejí v nejistých podmínkách;

4. vyzývá k systematickému uplatňování opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti a vítá pokyny Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(EU-OSHA) týkající se přizpůsobení pracovišť a ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v případě budoucích přeshraničních hrozeb pro 
veřejné zdraví;

5. domnívá se, že snížení regulační zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup malých a 
středních podniků a osob samostatně výdělečně činných k financování by mělo 
představovat základní kámen budoucí strategie pro evropské malé a střední podniky a 
zásadním způsobem by přispělo k rychlému hospodářskému oživení;

6. vyzývá EU, aby podporovala digitální a ekologické transformace investicemi do umělé 
inteligence a prostřednictvím iniciativ zaměřených na rekvalifikaci a zvyšování 
dovedností s cílem podpořit počítačovou gramotnost, rozvoj pokročilých digitálních 
dovedností a nové dovednosti pro nová povolání a odvětví, která vyplynou z přechodu 
na udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému vzdělávání a přípravě a dovednostem, zejména pokud 
jde o digitální dovednosti; zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit nesoulad mezi 
dovednostmi a kvalifikacemi a potřebami trhu práce.


