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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

1. Europaparlamentet understryker de små och medelstora företagens avgörande bidrag till 
innovation, jobbskapande och en inkluderande arbetsmarknad. Parlamentet är ytterst 
oroat över den stigande arbetslösheten i EU och risken för att miljontals människor 
förlorar sina jobb på grund av covid-19-krisen. Parlamentet erkänner att små och 
medelstora företag för närvarande kämpar med allvarliga likviditetsproblem och, 
betonar i detta sammanhang, behovet av hållbara finanser för att överbrygga det 
nuvarande investeringsgapet och de små och medelstora företagens förmåga till 
innovation och att gå över till mer hållbara, resurseffektiva, cirkulära och klimatneutrala 
lösningar, som säkerställer ett framgångsrikt genomförande av den europeiska gröna 
given och den därmed sammanhängande omställningen.

2. Europaparlamentet anser att EU:s återhämtningsinstrument och de relevanta 
programmen inom den fleråriga budgetramen bör komplettera de nationella systemen, 
stödja små och medelstora företag, särskilt i de sektorer som drabbats hårdast av 
pandemin, och sträva efter att säkerställa EU:s industriella oberoende.

3. Europaparlamentet betonar att åtgärder för små och medelstora företag bör utgöra kärnan 
i EU:s planer och initiativ för industriell och grön återhämtning och gå hand i hand med 
åtgärder för att skydda arbetstagarna. Parlamentet anser att en förstärkning av EU:s regler 
om samordning av de sociala trygghetssystemen är viktigt för arbetskraftens rörlighet och 
skyddet av arbetstagare, särskilt för dem som befinner sig i osäkra situationer.

4. Europaparlamentet efterlyser en systematisk tillämpning av åtgärder för hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, och välkomnar riktlinjerna från Europeiska arbetsmiljöbyrån 
(EU-Osha) om anpassning av arbetsplatser och skydd av arbetstagare i samband med 
covid-19-pandemin. Parlamentet anser att sådana riktlinjer bör vidareutvecklas för att 
möjliggöra samordnade och effektiva insatser vid framtida gränsöverskridande hot mot 
folkhälsan.

5. Europaparlamentet anser att en minskning av regelbördan och en förenkling av reglerna 
om tillgång till finansiering för små och medelstora företag och egenföretagare bör vara 
en hörnsten i den framtida strategin för europeiska små och medelstora företag, och 
skulle utgöra ett avgörande bidrag till en snabb ekonomisk återhämtning.

6. Europaparlamentet uppmanar EU att stödja den digitala och den gröna omställningen 
genom att investera i artificiell intelligens och kompetensutvecklings- och 
omskolningsinitiativ för att främja digital kompetens, avancerade digitala färdigheter 
och de nya färdigheter som behövs för nya yrken och sektorer som kommer att uppstå 
genom omställningen till en hållbar och koldioxidneutral ekonomi. Parlamentet betonar 
behovet av att anta en framåtblickande strategi för yrkesutbildning och kompetens, 
i synnerhet digital kompetens. Parlamentet betonar behovet av att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen mellan kompetens/kvalifikationer och arbetsmarknadens behov.
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