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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP k inovácii, vytváraniu pracovných miest a 
inkluzívnemu trhu práce; je mimoriadne znepokojený rastúcou mierou nezamestnanosti 
v EÚ a rizikom, že milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku krízy súvisiacej s pandémiou 
COVID-19; uznáva, že v súčasnosti čelia MSP vážnym problémom s likviditou a v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu udržateľného financovania na preklenutie súčasnej 
investičnej medzery a na posilnenie schopnosti MSP inovovať a prejsť na 
udržateľnejšie, obehové a klimaticky neutrálne riešenia s efektívnejším využívaním 
zdrojov, čím sa zabezpečí úspešné vykonávanie európskej zelenej dohody a súvisiaca 
spravodlivá transformácia;

2. domnieva sa, že nástroje EÚ na obnovu hospodárstva a príslušné programy VFR by 
mali dopĺňať národné programy, podporovať MSP najmä v odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté pandémiou, a usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej nezávislosti EÚ;

3. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s MSP by mali byť jadrom plánov a iniciatív EÚ v 
oblasti priemyselnej a ekologickej obnovy a mali by byť prepojené s opatreniami na 
ochranu pracovníkov; domnieva sa, že posilnenie pravidiel EÚ v oblasti koordinácie 
systémov sociálneho zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu pracovnej sily a ochranu 
pracovníkov, najmä tých, ktorých situácia je neistá;

4. vyzýva na systematické uplatňovanie zdravotných a bezpečnostných opatrení na 
pracoviskách a víta usmernenia Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci (EU-OSHA) týkajúce sa prispôsobenia pracovísk a ochrany pracovníkov v 
súvislosti s pandémiou COVID-19; domnieva sa, že takéto usmernenia by sa mali ďalej 
rozvíjať s cieľom zabezpečiť koordinovanú a efektívnu reakciu v prípade cezhraničného 
ohrozenia verejného zdravia v budúcnosti;

5. domnieva sa, že zníženie regulačného zaťaženia a zjednodušenie pravidiel prístupu 
MSP a samostatne zárobkovo činných osôb k financovaniu by malo predstavovať 
základný kameň budúcej stratégie pre európske MSP a výrazne by prispelo k rýchlemu 
hospodárskemu oživeniu;

6. vyzýva EÚ, aby podporovala digitálnu a ekologickú transformáciu investíciami do 
umelej inteligencie a rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností s cieľom podporiť 
digitálnu gramotnosť, zavádzanie pokročilých digitálnych zručností a nových zručností 
pre nové povolania a odvetvia, ktoré vyplynú z prechodu na udržateľné, uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo; zdôrazňuje potrebu zaujať prístup zameraný na budúcnosť, 
pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, a najmä digitálne zručnosti; ako 
prioritu zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi zručnosťami/kvalifikáciami a 
potrebami trhu práce.


