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Stanowisko SMEunited w sprawie zalecenia Rady UE                                                 

dot. "Pomostu na rzecz zatrudnienia - wzmocnienie gwarancji dla młodzieży” 

1 lipca 2020 roku Komisja Europejska opublikowała propozycję rekomendacji Rady w sprawie 

wzmocnienia gwarancji dla młodzieży jako części szerszego unijnego pakietu na rzecz umiejętności. 

Rekomendacja ta jest następstwem zalecenia z 2013 roku ustanawiającego Gwarancję dla Młodzieży. 

Streszczenie: główne przesłania 

 SMEunited zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący zalecenia mającego na 

celu wzmocnienie gwarancji dla młodzieży z większym naciskiem na wsparcie dla młodzieży 

pozostającej bez zatrudnienia i edukacji ( tzw. NEET ) 

 SMEunited uważa za użyteczne, by państwa członkowskie zachowały możliwość decydowania 

o rozszerzeniu przedziału wiekowego, który najlepiej odpowiada ich polityce krajowej; 

 SMEunited w pełni popiera wzmocnienie systemów mapowania w celu poprawy zrozumienia 

podgrup młodzieży pozostającej bez zatrudnienia i edukacji oraz specyfiki regionalnego i 

lokalnego rynku pracy; 

 SMEunited jest zdania, że wzmożone działania informacyjne stanowią niezbędną podstawę 

wszelkich strategii politycznych ukierunkowanych na młodzieży pozostającej bez zatrudnienia 

i edukacji  

 SMEunited w pełni popiera potrzebę indywidualnych interwencji opartych na 

zindywidualizowanych planach działania i narzędziach profilowania; 

 SMEunited zwraca się o konkretne środki finansowe skierowane do rzemiosła i MŚP. 

SMEunited w pełni popiera mobilizację partnerstw z udziałem władz publicznych, partnerów 

społecznych, organizacji młodzieżowych, innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

służb socjalnych i służb zatrudnienia na szczeblu regionalnym i lokalnym. 

 

1. Uwagi ogólne 

W zaleceniu tym Komisja Europejska określa inicjatywy mające na celu wzmocnienie środków 

dotyczących młodych ludzi niezatrudnionych, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym  oraz zapobieganie spodziewanemu wysokiemu poziomowi bezrobocia wśród młodzieży 

w UE w związku z kryzysem COVID-19.  

SMEunited jest zaniepokojona potencjalnym nowym, wysokim poziomem bezrobocia wśród 

młodzieży, który może być następstwem pandemii COVID-19. Taki nowy wzrost po kilku latach 

spadku stopy bezrobocia może uderzyć w szczególności w osoby młode, które nie pracują, nie 

kształcą się, ani nie szkolą . W pełni zgadzamy się z zamiarem Komisji, aby wykorzystać gwarancję dla 

młodzieży jako pomost do miejsc pracy dla młodych ludzi w celu skutecznej integracji na rynku pracy.   

SMEunited z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu wzmocnienie 

gwarancji dla młodzieży jako ukierunkowanego i użytecznego narzędzia zwalczania bezrobocia wśród 

młodzieży w czasie kryzysu.  

Kwestia wydłużenia wieku do 30 lat może stać się problematyczna dla niektórych państw 

członkowskich. Dlatego też państwa członkowskie powinny zachować możliwość decydowania o 

przedziale wiekowym lepiej dostosowanym do ich polityki krajowej. Zapewnienie bardziej 
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szczegółowego wsparcia w zakresie konkretnej polityki dotyczącej młodzieży pozostającej bez 

zatrudnienia i edukacji  jest właściwym krokiem naprzód.  

Uważamy, że cztery etapy określone w zaleceniu wyjaśniają elementy skutecznego wdrożenia 

systemów gwarancji dla młodzieży na szczeblu krajowym. Zdecydowanie popieramy podejście 

polegające na partnerskiej współpracy z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi zainteresowanymi 

stronami w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb lokalnych rynków pracy oraz ukierunkowania na 

różnorodność młodych ludzi. 

SMEunited podkreśla, że w nadchodzących miesiącach i latach bezrobocie wśród młodzieży może 

wzrosnąć w związku z kryzysem COVID-19. Ważne będzie dysponowanie danymi statystycznymi w 

czasie rzeczywistym w celu monitorowania tendencji w zakresie bezrobocia wśród młodzieży. 

Jednocześnie pozostają ważne kwestie strukturalne, które należy rozwiązać w perspektywie krótko- i 

średnioterminowej, takie jak brak podstawowych umiejętności niektórych grup młodych ludzi, 

problem osób przedwcześnie kończących naukę, brak adekwatności systemów kształcenia i szkolenia 

dla potrzeb rynku pracy w zakresie umiejętności oraz pewne dobrze znane ograniczenia na rynku 

pracy. 

SMEunited zgadza się z dokonanym przez Komisję rozróżnieniem między młodzieżą pozostającą bez 

zatrudnienia i edukacji tymczasowo i młodzieżą pozostającą bez zatrudnienia i edukacji 

długoterminowo, które wymagają bardziej zindywidualizowanego i ukierunkowanego podejścia dla 

każdej grupy. Dowody wskazują, że niektóre słabsze grupy społeczne młodych ludzi mogą 

potrzebować większego wsparcia w porównaniu z innymi, lub są trudniej dostępne i wypadają z pola 

widzenia instytucji edukacyjnych lub publicznych instytucji zatrudnienia. 

2. Uwagi szczegółowe 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia związane z gwarancją dla młodzieży należy koniecznie 

stworzyć ramy polityczne ułatwiające wczesną integrację, aktywizację i partnerstwo. Konieczne jest 

zajęcie się kwestiami strukturalnymi, które utrudniają zatrudnienie młodzieży, a najlepiej można je 

rozwiązać poprzez podjęcie odpowiednich reform krajowego rynku pracy oraz reform w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia, koordynowanych w ramach procesu europejskiego semestru, we współpracy       

z krajowymi partnerami społecznymi.  

Wysiłki na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży powinny być postrzegane jako jeden                         

z aspektów szerszego podejścia do aktywizacji rynku pracy i ram polityki zatrudnienia, które należy 

wprowadzić na szczeblu krajowym. W tym względzie wsparcie aktywizacyjne obejmuje młodych 

ludzi, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, starszych pracowników, którzy nie osiągnęli jeszcze 

wieku emerytalnego, oraz osoby z problemami zdrowotnymi, które są zdolne do pracy. Obejmuje to 

połączenie środków zapobiegawczych, takich jak ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej, zapewnienie doradztwa w zakresie możliwości rozwoju kariery i dalszego kształcenia i 

szkolenia oraz silniejsze partnerstwo między światem edukacji i pracy, np. w formie wizyt w szkołach 

w firmach lub przedstawicieli firm, którzy prowadzą rozmowy w szkołach itp. Należy również rozwijać 

silniejsze partnerstwa między publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia w całej Europie, 

zwłaszcza w tych krajach, które już przed kryzysem COVID-19 najbardziej odczuły bezrobocie wśród 

młodzieży. Współpraca między publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia powinna być 
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ważnym instrumentem szerszego programu reform rynku pracy, promującym różne formy pracy i 

ułatwiającym zmiany na rynku pracy dla młodych ludzi.    

A) Zalecenia dla państw członkowskich 

Mapowanie 

SMEunited w pełni popiera potrzebę wzmocnienia systemów mapowania w celu poprawy 

zrozumienia podgrup młodzieży pozostającej bez zatrudnienia i edukacji oraz specyfiki regionalnego i 

lokalnego rynku pracy. SMEunited podkreśla, że zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki jest 

podstawą każdej polityki mającej na celu zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży w perspektywie 

długoterminowej. Wczesna interwencja jest najbardziej zaawansowaną interwencją polityczną 

mającą na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji lub zatrudnienia przez młodych 

ludzi. SMEunited podziela zamiar Komisji, aby promować uczenie się w większym stopniu w miejscu 

pracy, jako skuteczną politykę mającą na celu ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia 

nauki. Jednocześnie tacy młodzi ludzie powinni być wystarczająco zmotywowani, aby wzbudzić 

zainteresowanie potencjalnego przedsiębiorstwa oferowaniem im praktyk w zakresie uczenia się w 

miejscu pracy. 

Niezależnie od sytuacji makroekonomicznej i w oparciu o dotychczasowe doświadczenia związane z 

Gwarancją dla Młodzieży konieczne jest również położenie nowego nacisku na kształcenie i szkolenie, 

a mniej na subsydiowane zatrudnienie. W sprawozdaniu Komisji Europejskiej z 2016 r. odnotowano, 

że do systemów gwarancji dla młodzieży przystąpiło 14 milionów młodych ludzi, a 9 milionów 

skorzystało z oferty zatrudnienia, przygotowania zawodowego, stażu, dalszego kształcenia. Większość 

z tych ofert dotyczyła zatrudnienia, co jest zjawiskiem pozytywnym. Jednocześnie w sprawozdaniu 

odnotowano, że większość państw członkowskich korzystała z dotacji na rekrutację, aby zapewnić 

takie możliwości zatrudnienia, a w wielu przypadkach było to wspierane z funduszy UE, co stawia pod 

znakiem zapytania trwałość tego podejścia, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby finansowe i 

utrzymujący się poziom bezrobocia wśród młodzieży w niektórych państwach członkowskich. 

Zasadniczo miejsca pracy, do których ludzie wchodzą za pośrednictwem systemu gwarancji dla 

młodzieży, powinny być "prawdziwymi" miejscami pracy, a nie takimi, które zostały stworzone w 

sposób sztuczny, bezpośrednio lub pośrednio, przez władze publiczne w celu zapewnienia młodym 

ludziom możliwości zatrudnienia, nawet jeżeli takie subsydiowane miejsca pracy mogłyby być 

tymczasowym rozwiązaniem w wyjątkowych sytuacjach, takich jak obecny kryzys. 

Podkreśla to znaczenie jak najszybszego wznowienia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 

pracy, w tym poprzez zachęty finansowe sprzyjające podejmowaniu przez pracodawców decyzji o 

zatrudnieniu i opłacalności pracy, a także dostępność szerokiego wachlarza umów o pracę. 

SMEunited z zadowoleniem przyjmuje niedawne porozumienie Rady w sprawie nowej generacji UE i 

instrumentu na rzecz naprawy gospodarczej i odporności. 

Oferowanie możliwości zatrudnienia młodym ludziom bez doświadczenia zawodowego lub 

przedwcześnie kończącym naukę często nie jest natychmiastowo możliwe dla przedsiębiorstw. 

Przedsiębiorstwa mogą jednak oferować praktyki lub staże, które umożliwiłyby młodym ludziom 

zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a tym samym zwiększyłyby szanse na zatrudnienie 

młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji.     
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Podobnie tam, gdzie w wyniku interwencji w ramach systemu gwarancji dla młodzieży nawiązano 

stosunek pracy, ważnym narzędziem umożliwiającym pracodawcom zatrudnienie osób, które nie 

mogą pracować w pełnym wymiarze godzin lub są dostępne jedynie tymczasowo, są różnorodne 

formy pracy i elastyczne warunki umów. Elastyczność ta przyczynia się do większej integracji rynków 

pracy i zapewnia szczególne rozwiązania dla tych, którzy w przeciwnym razie mogą być bezrobotni z 

powodu braku możliwości podjęcia pracy. Jednocześnie ważne jest zmniejszenie obciążeń 

podatkowych dla pracowników o niskich płacach i niskich kwalifikacjach, aby zachęcić pracodawców 

do zatrudniania i stworzyć zachęty do opłacania pracy w porównaniu ze świadczeniami socjalnymi. 

Zasięg: 

SMEunited uważa, że zasięg jest niezbędną podstawą każdej polityki ukierunkowanej na młodzież 

pozostającą bez zatrudnienia i edukacji, ponieważ dowody wskazują, że wiele osób z grupy NEET jest 

trudno osiągalnych. Każda polityka w tym zakresie powinna opierać się na silnej integracji pomiędzy 

różnymi zainteresowanymi stronami z sektora publicznego i trzeciego sektora. SMEunited 

zdecydowanie popiera zatrudnianie specjalnie wyszkolonych mediatorów ds. młodzieży oraz 

wykorzystywanie mobilnych jednostek w celu dotarcia do młodych ludzi na obszarach najbardziej 

potrzebujących lub odizolowanych. Wymiar lokalny jest najbardziej istotnym aspektem tej pracy, 

ponieważ młodzież pozostająca bez zatrudnienia i edukacji jest mniej mobilna. 

SMEunited popiera zamiar Komisji Europejskiej, aby zachęcić państwa członkowskie do przyjęcia 

doraźnych, przyjaznych dla młodzieży kampanii komunikacyjnych, które będą w stanie dotrzeć do 

NEET, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyficznych dodatkowych barier, aby dotrzeć do grup 

znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Podejście oparte na zasadzie "jednego okienka" do wsparcia aktywizacji jest czymś, co można by 

jeszcze bardziej wzmocnić na szczeblu krajowym, uwzględniając istniejące struktury wsparcia. 

Pozytywnym przykładem w tym względzie są Niemcy, gdzie od wielu lat podejmowane są wysiłki na 

rzecz wspierania współpracy na szczeblu lokalnym między podmiotami świadczącymi usługi w 

zakresie promocji zatrudnienia i podstawowych świadczeń w zakresie bezpieczeństwa dla osób 

poszukujących pracy a administracją miejską i szkołami, w celu lepszego zarządzania procesem 

przechodzenia ze szkoły do zatrudnienia. Współpraca ta opiera się na czterech filarach: przejrzystości, 

wymianie informacji, zharmonizowanych procesach i środkach oraz zasadzie "jednego okienka". 

Przygotowanie 

SMEunited jest głęboko przekonany, że solidna faza przygotowawcza jest kluczem do sukcesu każdej 

nauki opartej na pracy. SMEunited w pełni popiera potrzebę indywidualnych interwencji opartych na 

zindywidualizowanych planach działania. Narzędzia profilowania są bardzo przydatne, jeśli chodzi o 

zbieranie ważnych informacji na temat indywidualnych mocnych stron i umiejętności, które należy 

wzmocnić, ponieważ są one kluczowym elementem osobistej motywacji. SMEunited potwierdza, że 

narzędzia do profilowania i badania przesiewowego stosowane przez dobrze wyszkolony personel 

poprawiają fazę przygotowań i zwiększają szanse na udane doświadczenia związane z uczeniem się w 

pracy. 

SMEunited kładzie nacisk na potrzebę orientacji i doradztwa zawodowego, aby móc podejmować 

świadome decyzje dotyczące przyszłości zawodowej. Od najmłodszych lat należy zachęcać młodych 
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ludzi do zrozumienia lokalnych i regionalnych potrzeb rynku pracy oraz ich rozwoju, aby wiedzieli, na 

jakie umiejętności istnieje zapotrzebowanie i jak je zdobyć. SMEunited zachęca Komisję Europejską 

do określenia i oceny skuteczności różnych krajowych podejść do systemów doradztwa zawodowego 

w państwach członkowskich oraz do organizowania przeglądów mających na celu poprawę ich 

wyników w skoordynowany sposób w całej Europie. 

Ocena poziomu umiejętności informatycznych NEET jest częścią nowych potrzeb w zakresie 

umiejętności, a SMEunited nalega na solidne szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności 

informatycznych, które można udoskonalić i poprawić w miejscu pracy. Specjalne szkolenia powinny 

być oferowane w przypadku, gdy młodzi ludzie nie posiadają wystarczającego poziomu innych 

podstawowych umiejętności do wykonywania podstawowych zadań informatycznych podczas stażu 

lub praktyki zawodowej.  

SMEunited przypomina o potrzebie pielęgnowania umiejętności przedsiębiorczych od najmłodszych 

lat i przygotowania młodych ludzi do przejścia na technologie ekologiczne i cyfrowe. Należy rozważyć 

konkretne oferty szkoleń przygotowawczych w zakresie umiejętności przedsiębiorczych, 

ekologicznych i cyfrowych. 

Oferta 

SMEunited zgadza się na różne narzędzia przedstawione w zaleceniu i zwraca się o konkretne środki 

finansowe skierowane do rzemiosła i MŚP. Będą one potrzebowały dodatkowego wsparcia w 

perspektywie krótko- i średnioterminowej w celu zaoferowania stażu w ramach gwarancji dla 

młodzieży w wyjątkowych okolicznościach pandemii COVID-19. Należy również zorganizować 

wsparcie w zakresie aspektów administracyjnych i organizacyjnych.    

Kluczowe znaczenie mają partnerstwa, szczególnie między publicznymi i prywatnymi służbami 

zatrudnienia oraz z przedsiębiorstwami i partnerami społecznymi. Na przykład, gdy młodzież 

pozostająca bez zatrudnienia i edukacji rozwinęła odpowiednie podstawowe umiejętności i zdobywa 

kompetencje pożądane na rynku pracy, służby zatrudnienia mają do odegrania rolę w rozwijaniu 

dalszego szkolenia, w razie potrzeby, i/lub pośrednictwa pracy. Powinny one również zapewnić 

młodzieży pozostającej bez zatrudnienia i edukacji niezbędną pomoc w pierwszej fazie zatrudnienia 

(mentoring/coaching i dalsze szkolenia w celu ustabilizowania kariery zawodowej). Aktywna polityka 

rynku pracy musi być realizowana w odpowiednim czasie, ukierunkowana i skuteczna.   

Dla młodych ludzi, którzy stają się długoterminowymi NEET i doświadczają wykluczenia społecznego, 

potrzebne są polityki naprawcze. Służby socjalne i organizacje pozarządowe lub charytatywne są w 

stanie najlepiej dotrzeć do każdej z osób indywidualnie i pomóc im w "osobistej odbudowie", aby 

były gotowe do dalszego szkolenia i dostępu do rynku pracy. 

Ograniczniki przekrojowe 

SMEunited w pełni popiera potrzebę mobilizacji partnerstw. Znacząca współpraca pomiędzy różnymi 

zainteresowanymi stronami jest kluczem do wdrożenia najbardziej odpowiednich polityk dla 

konkretnych grup docelowych. Zaangażowanie władz publicznych, partnerów społecznych, 

organizacji młodzieżowych, innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, służb socjalnych i służb 

zatrudnienia na poziomie regionalnym i lokalnym zwiększa szanse na opracowanie polityk i 

interwencji, które lepiej odpowiadają na konkretne potrzeby regionalnych i lokalnych rynków pracy.  
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W odniesieniu do pełnego i optymalnego wykorzystania funduszy, SMEunited zachęca instytucje 

zarządzające w państwach członkowskich do informowania organizacji rzemieślniczych i organizacji 

MŚP o dostępnych funduszach oraz do ścisłej współpracy partnerskiej z nimi w celu pełnego 

wykorzystania możliwości finansowych do tworzenia prawdziwych miejsc pracy. 

B) Rola Komisji Europejskiej 

SMEunited z zadowoleniem przyjmuje budżet dostępny na wsparcie wzmocnionego wdrażania 

gwarancji dla młodzieży, obecnych instrumentów, takich jak Inicjatywa na rzecz Zatrudniania 

Młodych (YEI), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

(2014-2020), REACT-EU oraz przyszłego instrumentu na rzecz naprawy gospodarczej i odporności, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+, 

aby zapobiegać bezrobociu i bierności zawodowej młodych ludzi oraz wdrażać niezbędne reformy 

polityczne. 

SMEunited popiera również wezwanie Komisji skierowane do państw członkowskich, aby usprawniły 

gromadzenie danych dotyczących młodzieży pozostającej bez zatrudnienia i edukacji i systemów 

monitorowania. 

Ponadto SMEunited zachęca do podejmowania działań następczych w związku z wdrażaniem 

gwarancji dla młodzieży w ramach europejskiego semestru i z zadowoleniem przyjmuje potrzebę 

wspierania wymiany dobrych praktyk i działań w zakresie partnerskiego uczenia się między 

państwami członkowskimi. 

Bruksela, dnia 05.10.2020 r. 


