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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla decydujący wkład MŚP w innowacje, tworzenie miejsc pracy i rynek pracy 
sprzyjający włączeniu społecznemu; wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem stopy 
bezrobocia w UE oraz ryzykiem utraty pracy przez miliony ludzi w wyniku kryzysu 
związanego z COVID-19; zauważa, że obecnie MŚP borykają się z poważnymi 
problemami z płynnością i w związku z tym podkreśla potrzebę zrównoważonego 
finansowania w celu uzupełnienia istniejącej luki inwestycyjnej oraz zwiększenia 
zdolności MŚP do wprowadzania innowacji i dążenia do bardziej zrównoważonych, 
zasobooszczędnych i neutralnych dla klimatu rozwiązań opartych na obiegu 
zamkniętym, zapewniając pomyślne wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu 
i odnośnej sprawiedliwej transformacji;

2. uważa, że unijne narzędzia służące odbudowie gospodarki i odpowiednie programy 
WRF powinny uzupełniać programy krajowe, wspierać MŚP – w szczególności 
w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią – oraz dążyć do zapewnienia 
niezależności przemysłowej UE;

3. podkreśla, że działania związane z MŚP powinny znaleźć się w centrum unijnych 
planów i inicjatyw dotyczących przemysłu i ekologicznej odbudowy gospodarki, 
a także iść w parze ze środkami mającymi na celu ochronę pracowników; jest zdania, 
że wzmocnienie przepisów UE dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego ma zasadnicze znaczenie dla mobilności i ochrony pracowników, 
w szczególności tych znajdujących się w niepewnej sytuacji;

4. wzywa do systematycznego stosowania środków w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy i z zadowoleniem przyjmuje wytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dotyczące dostosowania środowiska pracy i ochrony 
pracowników w związku z pandemią COVID-19; uważa, że takie wytyczne powinny 
być nadal dopracowywane, aby zapewnić skoordynowaną i skuteczną reakcję 
w przypadku wystąpienia w przyszłości transgranicznych zagrożeń zdrowia 
publicznego;

5. uważa, że zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i uproszczenie zasad dotyczących 
dostępu MŚP i osób samozatrudnionych do finansowania powinny stanowić podstawę 
przyszłej strategii dla europejskich MŚP i przyczyniłyby się w zasadniczy sposób do 
szybkiej odbudowy gospodarki;

6. wzywa UE do wspierania transformacji cyfrowej i ekologicznej przez inwestycje 
w sztuczną inteligencję oraz inicjatywy na rzecz przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji w celu promowania umiejętności cyfrowych, nabywania zaawansowanych 
umiejętności cyfrowych i nowych umiejętności z myślą o nowych zawodach 
i sektorach, które pojawią się w wyniku przejścia na zrównoważoną gospodarkę 
bezemisyjną; podkreśla potrzebę przyjęcia perspektywicznego podejścia do kształcenia 
i szkolenia zawodowego oraz umiejętności, w szczególności umiejętności cyfrowych; 
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podkreśla w pierwszej kolejności potrzebę zaradzenia niedopasowaniu umiejętności 
i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.


