
PA\1208364DA.docx PE653.907v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2020/0000(INI)

24.6.2020

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om en ny strategi for europæiske SMV'er
(2020/0000(INI))

Ordfører for udtalelse: Atidzhe Alieva-Veli



PE653.907v01-00 2/3 PA\1208364DA.docx

DA

PA_NonLeg



PA\1208364DA.docx 3/3 PE653.907v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

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

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

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

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

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

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


