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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő hozzájárulását az innovációhoz, a munkahelyteremtéshez 
és a befogadó munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak tartja a növekvő uniós 
munkanélküliségi rátákat és annak kockázatát, hogy a Covid19-válság következtében 
több millió ember veszíti el munkahelyét; elismeri, hogy a kkv-k jelenleg súlyos 
likviditási problémákkal küzdenek, és ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és klímasemleges megoldások felé való elmozduláshoz, 
biztosítva az európai zöld megállapodás sikeres végrehajtását és a kapcsolódó 
méltányos átállás;

2. úgy véli, hogy az uniós gazdaságélénkítési eszközöknek és a vonatkozó többéves 
pénzügyi keret programjainak ki kell egészíteniük a nemzeti rendszereket, támogatva a 
kkv-kat, különösen a világjárvány által leginkább érintett ágazatokban, és törekedve az 
EU ipari függetlenségének biztosítására;

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a munkavállalók védelmét célzó intézkedésekkel; úgy 
véli, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára vonatkozó uniós szabályok 
megerősítése alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása és a munkavállalók – 
különösen a bizonytalan helyzetben lévők – védelme szempontjából;

4. felszólít a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések szisztematikus 
alkalmazására, és üdvözli az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség (EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-világjárvány kapcsán a 
munkahelyek adaptációjáról és a munkavállalók védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre;

5. úgy véli, hogy a szabályozási terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és az önálló 
vállalkozók finanszírozáshoz való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét kell 
képeznie, és döntően hozzá kell járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez;

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz szükséges új készségek előmozdítását célzó átképzési 
és továbbképzési kezdeményezésekbe való beruházás révén; hangsúlyozza, hogy 
előretekintő megközelítést kell alkalmazni a szakképzés és a készségfejlesztés, 
különösen a digitális készségek terén; hangsúlyozza, hogy prioritásként kell kezelni a 
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készségek/képesítések és a munkaerő-piaci igények közötti eltéréseket.


