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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept de doorslaggevende bijdrage van kmo’s aan innovatie, het scheppen van 
banen en een inclusieve arbeidsmarkt; is uiterst bezorgd over de stijgende 
werkloosheidscijfers in de EU en over het gevaar dat miljoenen mensen als gevolg van 
de COVID-19-crisis hun baan verliezen; erkent dat kmo’s momenteel geconfronteerd 
worden met ernstige liquiditeitsproblemen en wijst er in dit verband op dat er duurzame 
financiering nodig is om de huidige investeringskloof te dichten en om het vermogen 
van kmo’s om te innoveren en te evolueren naar duurzamere, meer 
hulpbronnenefficiënte, circulaire en klimaatneutrale oplossingen te versterken, zodat de 
Europese Green Deal en de daarmee samenhangende rechtvaardige transitie met succes 
kunnen worden verwezenlijkt;

2. is van mening dat de EU-herstelinstrumenten en de relevante programma’s in het kader 
van het MFK een aanvulling moeten vormen op de nationale regelingen, en dat zij 
kmo’s moeten ondersteunen, met name in de sectoren die het hardst door de pandemie 
zijn getroffen, en moeten streven naar de veiligstelling van de industriële 
onafhankelijkheid van de EU;

3. benadrukt dat kmo-gerelateerde acties in het middelpunt moeten staan van de industriële 
en groene herstelplannen en -initiatieven van de EU en hand in hand moeten gaan met 
maatregelen ter bescherming van werknemers; is van mening dat de aanscherping van 
de EU-regels inzake coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van essentieel belang 
is voor de arbeidsmobiliteit en de bescherming van werknemers, met name werknemers 
in precaire situaties;

4. verzoekt om de systematische toepassing van gezondheid- en veiligheidsmaatregelen op 
het werk, en is ingenomen met de richtsnoeren van het Europees Agentschap voor 
veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) betreffende de aanpassing van de 
werkplek en de bescherming van werknemers in de context van de COVID-19-
pandemie; is van mening dat deze richtsnoeren verder moeten worden uitgewerkt om te 
zorgen voor een gecoördineerd en efficiënt optreden bij toekomstige internationale 
bedreigingen van de volksgezondheid;

5. is van mening dat een lagere regeldruk en eenvoudiger regels voor de toegang tot 
financiering voor kmo’s en zelfstandigen een hoeksteen moeten vormen van de 
toekomstige strategie voor Europese kmo’s en een cruciale bijdrage zouden leveren aan 
een snel economisch herstel;

6. roept de EU ertoe op de digitale en groene transities te ondersteunen door te investeren 
in kunstmatige intelligentie en in om- en bijscholingsinitiatieven ter bevordering van 
digitale geletterdheid, de verspreiding van geavanceerde digitale vaardigheden en de 
nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor nieuwe beroepen en sectoren die zullen 
voortkomen uit de transitie naar een duurzame, koolstofneutrale economie; wijst op de 
noodzaak van een toekomstgerichte benadering van het beroepsonderwijs, 
beroepsopleidingen en vaardigheden, met name digitale vaardigheden; benadrukt dat 
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het noodzakelijk is de discrepantie tussen vaardigheden/kwalificaties en de behoeften 
van de arbeidsmarkt aan te pakken, en dat dit als prioritair moet worden beschouwd.


