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Kryzys wywołany COVID-19 dotknął małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie. Wiele z nich             
w ciągu ostatnich miesięcy straciło ponad 80% obrotów. Małe firmy są niewypłacalne lub są              
zagrożone niewypłacalnością, a liczne gałęzie naszej gospodarki stoją w miejscu. Dlatego           
SMEunited – Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw,         
wzywa do odważnej, ambitnej i ukierunkowanej Strategii Naprawczej, w którą włączony           
zostanie Europejski Fundusz Odbudowy. 

Strategia wymaga silnego skoncentrowania się na rzemiośle i małych i średnich           
przedsiębiorstwach, umożliwiając im powrót do normalnego funkcjonowania, zachowania i         
tworzenia miejsc pracy, zapewnienia wypłacalności oraz odporności w przyszłości. Stąd          
Strategia Naprawcza powinna opierać się na następujących zasadach: 

1. Dla stymulacji mechanizmu odbudowy, strategia przywracania ożywienia gospodarczego        
powinna jednocześnie zwiększać konkurencyjność i odporność gospodarki europejskiej.        
Jednak zarówno wdrożenie Zielonego Ładu, jak i cyfryzacja powinny uwzględniać          
możliwości adaptacyjne małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto musimy wprowadzić         
realistyczne cele pośrednie i zapewnić wymagane środki wsparcia. Dlatego konieczne          
jest wzmocnienie Polityki MŚP poprzez silną i skuteczną Strategię MŚP. 

2. Odbudowa i mechanizm równoległego przywracania działalności gospodarczej złożony z         
dwóch wymienionych elementów dojścia wymagają ogromnych inwestycji i powinny         
być wspierane przez Europejski Fundusz Odbudowy i dostosowanie do działania w           
nowych warunkach Wieloletnich Ram Finansowych. Powinny one opierać się na          
zasadach solidarności i odpowiedzialności oraz przyczyniać się do wzmocnienia         
odporności fiskalnej wszystkich państw członkowskich i całej UE. Ponadto odbudowa          
powinna mieć na celu zwiększenie inwestycji prywatnych i wsparcie wypłacalności          
przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu. Odbudowa powinna być          
również wspierana przez ambitną politykę wdrażania innowacji, zwiększoną        
konwergencję, politykę spójności i rozwoju obszarów wiejskich w celu sprostania          
zmianom demograficznym oraz rewitalizację obszarów wiejskich i centrów miast. 

3. Zielony Ład może mieć duży wkład w ożywienie, jeśli jego priorytetem będą działania             
mające pozytywny wpływ na wzrost w Europie. Dotyczy to w szczególności „fali            
renowacji” i gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie poprzez tworzenie krótszych          
łańcuchów wartości i wykorzystywanie lokalnych możliwości poprzez wspieranie usług         



konserwacji i napraw spójne z działaniami podejmowanymi przez przemysł. Należy          
dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć szkodliwego wpływu na określone sektory, takie           
jak handel detaliczny czy usługi, jednocześnie zachęcając je do realokacji działalności           
gospodarczej w ramach krajów UE. Ponadto UE powinna zwiększyć inwestycje w           
energię odnawialną, niezależność energetyczną i sieci połączeń wzajemnych. 

4. Inwestowanie w cyfryzację wzmocni wzrost i innowacje po kryzysie COVID-19.         
Europejska Strategia Cyfrowa powinna być wdrażana w bardziej ambitny sposób:          
rzemiosło i MŚP wymagają uczciwego i, w razie konieczności, prawnie uregulowanego           
dostępu do danych. Ponadto istniejące luki w infrastrukturze cyfrowej, usługach          
cyfrowych i narzędziach, które ujawniły się - w szczególności - podczas kryzysu            
COVID-19, należy przeanalizować i usunąć. Wreszcie należy zapewnić uczciwą         
konkurencję między MŚP a platformami cyfrowymi. 

5. Rzemiosło i MŚP powinny korzystać z nowoczesnych i elastycznych systemów edukacji           
i szkoleń, które kładą nacisk na reagowanie na potrzeby rynku pracy, zapewniają szanse             
na zatrudnienie i ułatwiają absolwentom wejście na rynek pracy. MŚP powinny również            
uzyskać odpowiednie wsparcie na inwestowanie w umiejętności, zwłaszcza poprzez         
wsparcie szkolenia ustawicznego i lepsze wykorzystanie programu Erasmus, tak aby          
sprostać zmieniającym się uwarunkowaniom związanym z dwóch równoległych        
elementów na drodze do odbudowy. 

6. Na odbudowę korzystnie wpłynie pełne funkcjonowanie Jednolitego Rynku, który         
wymaga jednolitych warunków dla wszystkich przedsiębiorstw oraz zminimalizowania        
zakłóceń. Dlatego należy podjąć wszelkie środki w celu zagwarantowania skutecznego          
wdrożenia i ścisłego egzekwowania zasad Jednolitego Rynku – przestrzegania zasad          
pomocniczości i proporcjonalności. Należy unikać dumpingu podatkowego lub        
społecznego bez wstrzymywania swobodnego przepływu osób, towarów i usług. Ponadto          
MŚP powinny mieć łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych. 

7. Nowe spojrzenie na politykę handlową musi również skupiać się na MŚP i pomagać im             
w zabezpieczaniu i odbudowywaniu łańcucha wartości, tworząc także warunki do          
większej niezależności MŚP od przedsiębiorstw działających w państwach trzecich.         
Komisja Europejska pracuje nad koncepcją otwartej autonomii strategicznej. Wyzwanie         
polega na połączeniu otwartego handlu, w który mocno wierzy SMEunited, z nową            
rzeczywistością wymagającą większej strategicznej autonomii. Koncepcja powinna       
zostać opracowana w sposób pozwalający uniknąć protekcjonizmu i uwzględniać         
interesy MŚP. Ponadto ożywienie gospodarcze zależy od otwartej polityki handlowej          
opartej na współpracy. Powinna ona opierać się na uczciwych zasadach i wzajemności            
oraz poszanowaniu zasad WTO. 



8. Aby zapewnić MŚP płynność finansową, wszystkie organy publiczne muszą terminowo          
opłacać faktury, a przedsiębiorstwa muszą wykazać się solidarnością. Ogromne         
znaczenie dla MŚP nabrał problem dostępu do finansowania, umożliwiający uzyskanie          
niezbędnego finansowania w obecnym nadzwyczajnym czasie i pozwalając na inwestycje          
w dalszy rozwój cyfrowej i ekologicznej transformacji. 

9. Instytucje europejskie muszą zapewnić elastyczne warunki regulacyjne dla MŚP, aby          
mogły się one rozwijać, i powinny unikać wprowadzania nowych uciążliwych przepisów.           
Stosowanie lepszych zasad prawa i unikanie dążenia do nadmiernej transpozycji          
dyrektyw unijnych jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. 

10. W tych trudnych czasach SMEunited podkreśla, że wkład organizacji MŚP w           
opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie przyjmowanych narzędzi wsparcia ma        
kluczowe znaczenie dla wyjścia naprzeciw rzeczywistym potrzebom rzemiosła i MŚP. W           
związku z tym wzywamy instytucje europejskie i krajowe do przestrzegania procesów           
konsultacji, zwłaszcza dialogu społecznego. 

SMEunited opublikowało już pierwszą partię konkretnych propozycji Europejskiej Strategii         
Odbudowy i jest otwarta na współpracę ze wszystkimi instytucjami europejskimi i innymi            
zainteresowanymi stronami, aby odbudowa Europy przebiegła pomyślnie. Liczymy, że każda          
instytucja będzie mogła odegrać swoją rolę. 
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