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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että pk-yritykset edistävät merkittävästi innovointia, työpaikkojen luomista ja 
osallisuutta edistäviä työmarkkinoita; on erittäin huolissaan siitä, että EU:n 
työttömyysluvut ovat kasvussa ja miljoonat ihmiset ovat vaarassa menettää 
työpaikkansa covid-19-kriisin seurauksena; toteaa, että tällä hetkellä pk-yrityksillä on 
vakavia maksuvalmiusongelmia, ja korostaa tässä yhteydessä kestävän rahoituksen 
tarvetta, jotta voidaan kuroa umpeen investointivaje ja vahvistaa pk-yritysten 
valmiuksia innovoida ja alkaa soveltaa kestävämpiä, resurssitehokkaampia, 
kiertotalouteen perustuvia ja ilmastoneutraalimpia ratkaisuja, joilla varmistetaan 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja siihen liittyvän oikeudenmukainen siirtymän 
menestyksekäs täytäntöönpano;

2. katsoo, että EU:n elpymisvälineillä ja monivuotisen rahoituskehyksen asiaankuuluvilla 
ohjelmilla olisi täydennettävä kansallisia järjestelmiä, tuettava pk-yrityksiä, erityisesti 
niillä aloilla toimivia pk-yrityksiä, joihin pandemia on vaikuttanut eniten, ja pyrittävä 
varmistamaan EU:n teollinen riippumattomuus;

3. korostaa, että pk-yrityksiin liittyvien toimenpiteiden olisi oltava keskeisellä sijalla EU:n 
teollisuuden ja ympäristön elpymistä koskevissa suunnitelmissa ja aloitteissa ja niitä 
olisi toteutettava yhdessä työntekijöiden suojelua koskevien toimenpiteiden kanssa; 
katsoo, että sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien EU:n sääntöjen 
vahvistaminen on välttämätöntä työvoiman liikkuvuuden kannalta ja työntekijöiden, 
erityisesti epävarmassa tilanteessa olevien työntekijöiden, suojelemiseksi;

4. vaatii, että työterveys- ja -turvallisuustoimia sovelletaan systemaattisesti, ja pitää 
myönteisenä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ohjeita työpaikkojen 
mukauttamisesta ja työntekijöiden suojelusta covid-19-pandemian aikana; katsoo, että 
tällaisia ohjeita olisi kehitettävä edelleen, jotta mahdollisiin tuleviin rajat ylittäviin 
kansanterveysuhkiin voidaan reagoida koordinoidusti ja tehokkaasti;

5. katsoo, että tulevan Euroopan pk-yritysstrategian kulmakivenä olisi oltava pk-yrityksiin 
ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin kohdistuvan sääntelytaakan keventäminen ja näiden 
rahoituksen saantia koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen ja että näillä toimilla 
edistettäisiin merkittävästi talouden nopeaa elpymistä;

6. kehottaa EU:ta tukemaan digitalista ja vihreää siirtymää investoimalla tekoälyyn ja 
uudelleenkoulutus- ja täydennyskoulutusaloitteisiin, joilla edistetään digitaalista 
lukutaitoa, edistyneiden digitaalisten taitojen oppimista ja niiden uusien taitojen 
oppimista, joita tarvitaan uusissa ammateissa ja uusilla aloilla, joita syntyy siirryttäessä 
kestävään ja hiilineutraaliin talouteen; korostaa, että ammatilliseen koulutukseen ja 
taitoihin, erityisesti digitaalisiin taitoihin, on tarpeen soveltaa tulevaisuuteen 
suuntautuva lähestymistapaa; korostaa, että on ensisijaisen tärkeää puuttua siihen, että 
taidot/pätevyydet eivät vastaa työmarkkinoiden tarpeita.


