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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ συμβάλλουν αποφασιστικά στην καινοτομία, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς· 
εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ 
και για τον κίνδυνο που διατρέχουν εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τις θέσεις 
εργασίας τους λόγω της κρίσης της νόσου COVID-19· αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ 
αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και, στο πλαίσιο αυτό, 
τονίζει ότι απαιτείται βιώσιμη χρηματοδότηση για να γεφυρωθεί το υφιστάμενο 
επενδυτικό χάσμα και να ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ να καινοτομούν και να 
κινούνται προς πιο βιώσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων, κυκλικές και 
κλιματικά ουδέτερες λύσεις, διασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή υλοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της σχετικής δίκαιης μετάβασης·

2. θεωρεί ότι τα μέσα ανάκαμψης της ΕΕ και τα σχετικά προγράμματα του ΠΔΠ θα 
πρέπει να συμπληρώνουν τα εθνικά συστήματα, στηρίζοντας τις ΜΜΕ, ιδίως στους 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, και επιδιώκοντας να 
διασφαλίσουν τη βιομηχανική ανεξαρτησία της ΕΕ·

3. τονίζει ότι οι δράσεις που σχετίζονται με τις ΜΜΕ θα πρέπει να βρίσκονται στο 
επίκεντρο των σχεδίων και πρωτοβουλιών της ΕΕ για βιομηχανική και πράσινη 
ανάκαμψη και θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων· φρονεί ότι η ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει ουσιαστική σημασία για την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και την προστασία των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

4. ζητεί τη συστηματική εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και 
χαιρετίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) σχετικά με την προσαρμογή των 
χώρων εργασίας και την προστασία των εργαζομένων σε σχέση με την πανδημία 
COVID-19· είναι της άποψης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη και αποτελεσματική 
αντίδραση σε περίπτωση μελλοντικών διασυνοριακών απειλών κατά της δημόσιας 
υγείας·

5. θεωρεί ότι η μείωση του κανονιστικού φόρτου και η απλούστευση των κανόνων 
σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων σε χρηματοδότηση 
θα πρέπει να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της μελλοντικής στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι θα συμβάλουν αποφασιστικά στην ταχεία ανάκαμψη της 
οικονομίας·

6. καλεί την ΕΕ να στηρίξει την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση επενδύοντας στην 
τεχνητή νοημοσύνη και σε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων ώστε να προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός, να υιοθετηθούν προηγμένες 
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ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και οι νέες δεξιότητες για νέα επαγγέλματα και τομείς που 
θα αναδυθούν στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επισημαίνει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και όσον αφορά τις 
δεξιότητες, ιδίως τις ψηφιακές· τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας μεταξύ, αφενός, δεξιοτήτων/προσόντων και, 
αφετέρου, των αναγκών της αγοράς εργασίας.


