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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą inovacijoms, darbo vietų 
kūrimui ir įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir 
rizikos, kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo 
metu MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo siekiant užpildyti dabartinį investicijų trūkumą 
ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, efektyviai išteklius 
naudojančių, žiedinių ir klimatui poveikio nedarančių sprendimų, užtikrinant sėkmingą 
Europos žaliojo kurso ir su juo susijusios teisingos pertvarkos įgyvendinimą;

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač priklausančias labiausiai nuo pandemijos nukentėjusiems 
sektoriams, ir siekiant užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę, nacionalines schemas 
turėtų papildyti ES atkūrimo priemonės ir atitinkamos daugiametės finansinės 
programos (DFP) programos;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo ekonomikos 
gaivinimo planų ir iniciatyvų pagrindas ir turėtų būti derinami su darbuotojų apsaugos 
priemonėmis; mano, kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir apsaugoti darbuotojus, 
ypač atsidūrusius nesaugioje padėtyje;

4. ragina darbo vietoje sistemingai taikyti sveikatos ir saugos priemones ir palankiai 
vertina Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) gaires dėl darbo 
vietų pritaikymo ir darbuotojų apsaugos COVID-19 pandemijos metu; mano, kad tokios 
gairės turėtų būti toliau pildomos siekiant užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką į 
būsimas tarpvalstybines grėsmes visuomenės sveikatai;

5. mano, kad reglamentavimo naštos mažinimas ir taisyklių, kuriomis reguliuojamos MVĮ 
bei savarankiškai dirbančių asmenų galimybės gauti finansavimą, supaprastinimas 
turėtų būti būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis akmuo ir labai prisidėtų prie 
spartaus ekonomikos atsigavimo;

6. ragina ES remti perėjimą prie skaitmeninių technologijų ir žaliosios ekonomikos 
investuojant į dirbtinį intelektą ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas, 
siekiant skatinti skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ir naujų 
įgūdžių, reikalingų naujoms profesijoms ir sektoriams, kurie susiformuos pereinant prie 
tvarios, anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; pabrėžia, kad reikia 
laikytis į ateitį nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir mokymą bei įgūdžius, ypač 
skaitmeninius įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia spręsti įgūdžių ir (arba) 
kvalifikacijos ir darbo rinkos poreikių neatitikties problemą.


