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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da mala in srednja podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, ustvarjanju 
delovnih mest in vključujočemu trgu dela; izraža zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da delovna mesta zaradi pandemije covida-19 izgubi 
na milijone ljudi; priznava, da se mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh podjetij 
za inovacije in prehod na bolj trajnostne, krožne, z viri gospodarne in podnebno 
nevtralne rešitve, s čimer bi zagotovili uspešno izvajanje evropskega zelenega dogovora 
in s tem povezanega pravičnega prehoda;

2. meni, da bi morali instrumenti EU za okrevanje in ustrezni programi večletnega 
finančnega okvira dopolnjevati nacionalne sheme, podpirati mala in srednja podjetja, 
zlasti v sektorjih, ki jih je pandemija najbolj prizadela, ter si prizadevati za zagotovitev 
industrijske neodvisnosti EU;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v zvezi z malimi in srednjimi podjetji v središču 
načrtov in pobud EU za okolju prijazno okrevanje gospodarstva ter bi morali biti 
povezani z ukrepi za zaščito delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti bistvena za mobilnost delovne sile in varovanje delavcev, 
zlasti tistih, ki so v negotovem položaju;

4. poziva k sistematičnemu izvajanju zdravstvenih in varnostnih ukrepov na delovnem 
mestu in pozdravlja smernice Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-
OSHA) o prilagoditvi delovnih mest in zaščiti delavcev v zvezi s pandemijo covida-19; 
meni, da bi bilo treba te smernice nadalje razviti, da bi zagotovili usklajen in učinkovit 
odziv v primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti za javno zdravje;

5. meni, da bi morala biti temelj prihodnje strategije za evropska mala in srednja podjetja 
zmanjšanje regulativnega bremena in poenostavitev pravil o dostopu malih in srednjih 
podjetij ter samozaposlenih oseb do financiranja in da bi tudi bistveno prispevala k 
hitremu okrevanju gospodarstva;

6. poziva EU, naj podpre digitalni in zeleni prehod z vlaganjem v umetno inteligenco ter v 
pobude za prekvalifikacijo in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi spodbujali digitalno 
opismenjevanje, uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter novih znanj in spretnosti za 
nove poklice in sektorje, ki bodo nastali kot rezultat prehoda na trajnostno, ogljično 
nevtralno gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju ter temu ustrezna znanja in (zlasti digitalne) 
spretnosti; prav tako pa poudarja, da je treba prednostno obravnavati neskladje med 
spretnostmi oz. kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.


