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Stanowisko SMEunited w sprawie europejskiego programu na rzecz umiejętności                         

w zakresie zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności 

SMEunited z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji Europejskiej w sprawie europejskiego 

programu na rzecz umiejętności, który jest bardzo ważnym tematem dla rzemiosła i MŚP w Europie. 

Nadal borykają się one z niedoborami i niedopasowaniem umiejętności, w czasach, gdy przejście na 

technologie cyfrowe i ekologiczne zostało przyspieszone przez kryzys COVID-19. 

Streszczenie: główne przesłania 

 SMEunited z zadowoleniem przyjmuje zaktualizowany program na rzecz umiejętności, który 

zajmuje się bieżącym i przyszłym niedopasowaniem umiejętności, mającym wpływ w 

szczególności na rzemiosło i MŚP; 

 SMEunited docenia cel polegający na wzmocnieniu wiedzy na temat umiejętności, zwłaszcza 

na szczeblu regionalnym i lokalnym, podkreśla jednak, że szeroko zakrojona analiza danych 

nie jest ani odpowiednia, ani wystarczająca, aby uchwycić potrzeby rzemiosła i MŚP w 

zakresie umiejętności; 

  SMEunited szczególnie docenia zalecenie w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego, ze 

względu na jego kluczową rolę dla wydajności i konkurencyjności rzemiosła i MŚP; 

 Indywidualne rachunki kształcenia powinny być traktowane jedynie jako narzędzie, a inne 

podejścia oparte na współodpowiedzialności powinny być w pełni respektowane; 

 Przyjęcie jasnej definicji "mikrokredytów" jest pierwszym krokiem poprzedzającym ocenę 

potrzeby jakiejkolwiek interwencji politycznej; 

 Europejscy partnerzy społeczni powinni być zaangażowani w zarządzanie Europass, mając na 

uwadze jego przyszłą rolę w zakresie ukierunkowania na kształcenie i szkolenie; 

 SMEunited z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie instrumentu na rzecz ożywienia 

gospodarczego i odporności, który odblokowuje finansowanie UE wspierające państwa 

członkowskie w przeprowadzaniu reform strukturalnych w dziedzinie kształcenia i szkolenia 

zawodowego;  

 SMEunited wzywa do zwiększenia inwestycji na rzecz rozwoju cyfrowej infrastruktury 

edukacyjnej. 

1. Uwagi ogólne 

SMEunited w pełni podziela pogląd, że istnieje impuls do zwiększenia inwestycji w umiejętności ludzi 

poprzez wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi i funduszy. SMEunited szczególnie wspiera 

Komisję Europejską w jej podejściu "umiejętności w miejscu pracy", które jest kluczowym elementem 

umożliwiającym lepsze dostosowanie programów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz 

zlikwidowanie luki między kształceniem a zatrudnieniem. 

SMEunited wyraża zadowolenie, że Komisja uznaje kluczową rolę rzemiosła i MŚP w kształceniu i 

szkoleniu zawodowym oraz przyuczaniu do zawodu. MŚP nadal zgłaszają trudności w rekrutacji 

wykwalifikowanego personelu dostosowanego do ich potrzeb. Kształcenie i szkolenie zawodowe oraz 

przygotowanie zawodowe na wszystkich poziomach to najlepsze narzędzia służące rozwiązywaniu 

problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb. 
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SMEunited zgadza się z analizą i celami przedstawionymi przez Komisję w programie na rzecz 

umiejętności w zakresie zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. 

Rzemiosło i MŚP potrzebują odpowiedniego wykwalifikowanego personelu, który zapewni im 

długoterminowy wzrost, wydajność i innowacyjność, aby zapewnić konkurencyjność, a jednocześnie 

przeprowadzić transformację ekologiczną i cyfrową. Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie 

obecnych pracowników lub osób bezrobotnych daje europejskim pracownikom więcej możliwości na 

przyszłość i zapewnia im dalsze możliwości zatrudnienia. SMEunited popiera cel polegający na 

budowaniu odporności w oparciu o wnioski wyciągnięte z kryzysu COVID. Szczególne znaczenie dla 

rzemiosła i MŚP ma gotowość cyfrowa do kontynuowania edukacji i działalności gospodarczej. 

SMEunited wspiera ambitne ilościowe cele w zakresie umiejętności, koncentrujące się na osobach 

dorosłych, określone w agendzie. Są one silnie zakorzenione w mentalności "uczenia się przez całe 

życie dla wszystkich" i będą monitorowane w ramach europejskiego semestru. SMEunited pragnie 

powtórzyć, że szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych i ekologicznych powinny być 

traktowane priorytetowo w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Pozwoliłoby to przyspieszyć 

podwójną transformację i stawić czoła zakłóceniom w działalności gospodarczej w przypadku nowych 

środków w zakresie zdrowia publicznego, które mają zostać wprowadzone w celu powstrzymania 

pandemii COVID-19. 

1. Szczegółowe uwagi dotyczące proponowanych działań 

Działanie 1: Pakt na rzecz umiejętności 

SMEunited przyjmuje do wiadomości propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą paktu na rzecz 

umiejętności, który prowadzi do konkretnych partnerstw pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi 

stronami, a zwłaszcza sektorowymi partnerami społecznymi. SMEunited popiera podejście polegające 

na budowaniu pomostów między istniejącymi wcześniej inicjatywami UE, takimi jak plan współpracy 

sektorowej w zakresie umiejętności, wzmocniony europejski sojusz na rzecz praktyk zawodowych 

oraz koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia. 

SMEunited widzi potrzebę wspierania udziału krajowych/regionalnych i sektorowych partnerów 

społecznych w tworzeniu silnych partnerstw na ich poziomie, bardziej ukierunkowanych na 

konkretne ekosystemy i rynek pracy, oraz zapewnienia spójności z już istniejącymi inicjatywami. 

SMEunited z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej polegającą na 

skoncentrowaniu się na naprawieniu sytuacji w najbardziej dotkniętych sektorach składających się z 

dużej liczby MŚP, takich jak zdrowie, budownictwo czy turystyka. SMEunited zwraca się do Komisji, 

aby nie opóźniała dalszych strategii dotyczących innych ekosystemów przemysłowych, które również 

mogłyby zostać ukarane przez kryzys, nawet jeśli skutki nie będą odczuwalne natychmiast. 

SMEunited uważa, że nowe krajowe strategie w zakresie umiejętności muszą być kompleksowe i 

wdrażane równolegle. 

Działanie 2: Wzmocnienie wywiadu w zakresie umiejętności 

SMEunited zgadza się z analizą Komisji Europejskiej, w której stwierdzono, że inteligencja w zakresie 

umiejętności stanowi kluczowy krok w kierunku zapewnienia ludziom możliwości zdobycia 

odpowiednich umiejętności na obecnych i przyszłych stanowiskach pracy. SMEunited uważa, że 

konieczne są dalsze prace nad identyfikacją obecnych potrzeb w zakresie umiejętności i 
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przewidywaniem przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności, między innymi poprzez udoskonalenie 

analiz i narzędzi prognozowania. Najlepiej jest to robić na szczeblu regionalnym lub sektorowym, 

ponieważ informacje o rynku pracy i obserwatoria są bardziej wiarygodne na tych szczeblach ze 

względu na ich ścisły związek z lokalnymi ekosystemami i specyfiką rynku pracy. 

W tym kontekście konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby MŚP w zakresie 

umiejętności. SMEunited zdecydowanie podkreśla, że obecne metodologie oparte na gromadzeniu 

danych online nie odzwierciedlają odpowiednio potrzeb w zakresie umiejętności rzemiosła i MŚP. 

Uwzględniają one natomiast miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji i potrzeby większych 

przedsiębiorstw w zakresie umiejętności (np. EURES). Dlatego też SMEunited zaleca wzmocnienie 

roli izb rzemieślniczych i sektorowych organizacji MŚP w prognozowaniu umiejętności, ponieważ są 

one najlepiej przygotowane do określenia obecnych i przyszłych umiejętności wymaganych przez 

MŚP na szczeblu lokalnym. Przydatne byłoby również sporządzenie mapy podaży umiejętności, a nie 

tylko popytu na umiejętności. 

Ponadto niezwykle ważne jest, aby kontynuować pracę nad śledzeniem absolwentów. Dane zebrane 

za pomocą systemu monitorowania absolwentów i pętli informacji zwrotnej mogą być następnie 

wykorzystane do zapewnienia jakości i zwiększenia elastyczności kształcenia i szkolenia. Przejrzyste i 

łatwo dostępne informacje na temat wyników monitorowania absolwentów przyczyniają się do 

tworzenia wzajemnego zaufania i przejrzystości, co jest bardzo cenione przez pracodawców. 

Ponadto SMEunited nalega na zwiększenie wysiłków w zakresie rozpowszechniania informacji na 

temat umiejętności, tak aby mogły one zostać wykorzystane przez odpowiednie zainteresowane 

strony do szybkiego dostosowania oferty szkoleniowej i treści programów nauczania oraz do 

osiągnięcia wymiernych rezultatów. 

Działanie 3: Wsparcie UE dla strategicznych krajowych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji 

SMEunited zgadza się, że uczenie się przez całe życie dla wszystkich musi stać się rzeczywistością w 

Europie. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wspieranie krajowych strategii w 

zakresie umiejętności, we współpracy z partnerami społecznymi, izbami i wszystkimi 

zainteresowanymi stronami, zwłaszcza publicznymi służbami zatrudnienia, zgodnie z krajowymi 

systemami i warunkami. 

SMEunited zwraca się do Komisji Europejskiej o zapewnienie, aby zwłaszcza partnerzy społeczni na 

wszystkich szczeblach byli w pełni zaangażowani w proces opracowywania krajowych strategii 

podnoszenia kwalifikacji. 

Jeśli chodzi o bardziej strategiczne podejście do legalnej migracji, SMEunited przypomina, że migracja 

ekonomiczna oparta na umiejętnościach i zorientowana na popyt jest konieczna, aby pomóc 

przedsiębiorstwom w zatrudnianiu osób o potrzebnym profilu umiejętności. Migracja ekonomiczna 

powinna opierać się na informacjach i prognozach dotyczących zapotrzebowania na umiejętności i 

ich niedoborów dla każdego sektora gospodarki i w zależności od regionu. Ponieważ MŚP cierpią z 

powodu braku wykwalifikowanych pracowników w zawodach średniej wielkości, konieczne jest 

zwiększenie atrakcyjności UE dla pracowników o średnich kwalifikacjach technicznych, aby uniknąć 

dalszych niedoborów siły roboczej. 
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Działanie 4: Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na 

rzecz trwałej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności 

SMEunited zdecydowanie popiera szczegółowe zalecenie w sprawie kształcenia i szkolenia 

zawodowego, które jest jednym z najlepszych narzędzi służących lepszemu dostosowaniu wyników 

nauczania do potrzeb rynku pracy. 

Działanie 5: Europejska inicjatywa na rzecz uniwersytetów 

SMEunited podkreśla potrzebę nadania większego znaczenia szkolnictwu wyższemu dla świata 

zatrudnienia. Uniwersytety odgrywają kluczową rolę w dziedzinie badań i innowacji, a głębsza 

współpraca ponadnarodowa między instytucjami szkolnictwa wyższego, podmiotami gospodarczymi, 

w tym MŚP, będzie miała zasadnicze znaczenie dla bliźniaczej transformacji. 

SMEunited wspiera testowanie nowej wymiany wiedzy "Talents-On-Demand" w celu zaspokojenia 

potrzeb firm w zakresie badań i innowacji. Małe przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii 

byłyby zainteresowane udziałem w tej wymianie. 

Rzemiosło oraz MŚP potrzebują odpowiednio wykwalifikowanej kadry i kluczowe jest, aby 

szkolnictwo wyższe zaspokajało również potrzeby studentów i absolwentów VET w zakresie 

szkolnictwa wyższego. Należy zintensyfikować wysiłki na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia 

zawodowego na poziomie wyższym oraz ułatwić ścieżki rozwoju w ramach kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz pomosty między kształceniem i szkoleniem zawodowym a szkolnictwem wyższym i 

vice versa. Uczelnie powinny także rozwijać umiejętności studentów w zakresie przedsiębiorczości. 

Gdy takie umiejętności zostaną wprowadzone we wczesnym wieku i będą pielęgnowane na 

wszystkich poziomach edukacji, będą sprzyjać rozwojowi ducha przedsiębiorczości wśród młodych 

ludzi, dzięki czemu będą oni mogli lepiej dostosować się do zmieniającego się świata pracy i tworzyć 

nowe przedsiębiorstwa. 

Ponadto SMEunited zaprasza uniwersytety do współtworzenia programów we współpracy z 

rzemiosłem i MŚP (lub organizacjami je reprezentującymi). Zagwarantuje to, że programy będą lepiej 

odpowiadać potrzebom przedsiębiorstw w zakresie umiejętności. Ponadto należy wzmocnić ścieżki 

przejścia od kształcenia i szkolenia zawodowego do wyższego kształcenia i szkolenia zawodowego 

oraz szkolnictwa wyższego. 

Działanie 6: Umiejętności wspierające podwójne przejścia 

SMEunited zgadza się ze stwierdzoną potrzebą stworzenia klasyfikacji potrzeb związanych z 

przejściem na gospodarkę ekologiczną, w tym zestawu wskaźników służących do monitorowania i 

analizy zmian w zakresie umiejętności ekologicznych. W szczególności SMEunited przyjmuje do 

wiadomości zamiar Komisji Europejskiej dotyczący opracowania zestawu podstawowych 

umiejętności ekologicznych dla rynku pracy w celu organizacji odpowiednich szkoleń w 

nadchodzących latach. SMEunited nie opowiada się jednak za przyjęciem stałej taksonomii. 

Jeśli chodzi o umiejętności informatyczne, SMEunited zdecydowanie popiera nabywanie 

podstawowych umiejętności informatycznych. Umiejętności informatyczne stanowią część 

kluczowych kompetencji i powinny być włączone do kształcenia ogólnego i podstawowego, wraz z 

umiejętnościami czytania, pisania i liczenia. Na podstawie solidnych i szerokich podstawowych 
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umiejętności informatycznych ludzie mogą następnie rozwijać umiejętności informatyczne 

charakterystyczne dla danego zawodu, które różnią się w zależności od sektora i przedsiębiorstwa. 

SMEunited jest szczególnie zainteresowany "Kursami cyfrowymi dla MŚP i wolontariuszy cyfrowych", 

które mają na celu podniesienie kwalifikacji obecnej siły roboczej, zgodnie z zapowiedzią zawartą w 

strategii UE na rzecz MŚP. Kryzys COVID pokazał, że wiele przedsiębiorstw rzemieślniczych i MŚP nie 

jest gotowych na handel cyfrowy lub telepracę. Dlatego też przedsiębiorstwom należy zaoferować 

większe wsparcie w celu zwiększenia ich potencjału w zakresie technologii cyfrowych. 

Cyfrowe ośrodki innowacji powinny w znacznym stopniu przyczynić się do podniesienia kwalifikacji 

pracowników MŚP oraz wspierać przedsiębiorców w lepszym poznaniu i pełnym wykorzystaniu 

nowych możliwości cyfrowych. 

Działanie 7: Zwiększenie liczby absolwentów STEM i wspieranie przedsiębiorczości i umiejętności 

przekrojowych 

SMEunited w pełni popiera to działanie. Umiejętności w zakresie STEM są szczególnie pożądane 

ogólnie, a w szczególności w odniesieniu do ekologicznych i cyfrowych przemian. Umiejętności STEM 

są podstawą nowych modeli biznesowych i organizacji pracy również dla rzemiosła i MŚP. 

SMEunited zgadza się co do potrzeby zachęcania większej liczby dziewcząt i kobiet do wyboru 

studiów związanych z STEM. Umiejętności w zakresie STEM należy promować dla wszystkich i                        

w każdym wieku, ale w szczególności w szkole podstawowej i średniej, gdy młodzi ludzie dokonują 

preferencji i wyborów. Przedsiębiorstwa, w tym innowacyjne przedsiębiorstwa rozpoczynające 

działalność i bardziej tradycyjne MŚP, mogą odegrać ważną rolę w nauczaniu i promowaniu 

umiejętności STEM, np. poprzez praktyki zawodowe lub dni promocyjne w szkołach, określanie 

potrzeb w zakresie umiejętności (technologicznych) lub rozwijanie kwalifikacji STEM (np. w ramach 

kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie wyższym). Skuteczna współpraca                                            

z przedsiębiorstwami i partnerami społecznymi w tej dziedzinie jest niezbędna. SMEunited zachęca 

Komisję do zachęcania do rozpowszechniania najlepszych praktyk w tej dziedzinie. 

SMEunited popiera potrzebę wspierania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w ogóle, a nie 

tylko w gospodarce społecznej. Ten zestaw umiejętności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 

zarówno tworzenia nowych przedsiębiorstw, jak i przejścia istniejących MŚP do następnego 

pokolenia właścicieli. Ponadto, gdy edukacja w zakresie umiejętności związanych z 

przedsiębiorczością zostanie wprowadzona we wczesnym wieku i będzie pielęgnowana na wszystkich 

poziomach edukacji, będzie ona sprzyjać rozwojowi ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, 

dzięki czemu będą oni mogli lepiej dostosować się do zmieniającego się świata pracy. SMEunited 

ponownie wyraża swoje poparcie dla programów na rzecz działań w zakresie umiejętności 

związanych z przedsiębiorczością, takich jak europejska mobilność dla przedsiębiorców, oraz dla 

systematycznego korzystania z EntreComp - Europejskich Ram Kompetencji w zakresie 

Przedsiębiorczości. 

Wreszcie, SMEunited w pełni popiera potrzebę wspierania umiejętności przekrojowych. Uczenie się 

w miejscu pracy jest szczególnie przydatne do rozwijania tych umiejętności, dlatego też SMEunited 

podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywają kształcenie i szkolenie zawodowe oraz praktyki zawodowe. 

MŚP i rzemiosło oferują młodym ludziom możliwości rozwijania umiejętności przekrojowych, które 
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poprawią ich wyniki na rynku pracy, takich jak praca zespołowa, kreatywne myślenie, rozwiązywanie 

problemów lub relacje z klientami. 

Działanie 8: Umiejętności na całe życie 

SMEunited zdecydowanie popiera uczenie się przez całe życie. Nowa kultura uczenia się przez całe 

życie i kształcenia ustawicznego jest szczególnie ważna w świetle transformacji cyfrowej, zmian 

demograficznych i dostosowania do szybkich zmian na rynku pracy. Wspieranie kształcenia 

ustawicznego, w szczególności szkoleń w miejscu pracy, jest jednym z najlepszych sposobów 

zapewnienia, aby siła robocza dysponowała odpowiednimi umiejętnościami we właściwym czasie do 

wykonywania nowo powstających zadań. 

Uczenie się przez całe życie i kształcenie ustawiczne pomogą pracodawcom łatwiej zatrudnić 

wykwalifikowaną siłę roboczą, a jednocześnie zapewnią pracownikom możliwości zatrudnienia i 

rozwoju kariery. Sami przedsiębiorcy również potrzebują wystarczających i ukierunkowanych 

możliwości kształcenia ustawicznego. Przyczyni się to do przewidywania zmian w świecie pracy i 

pozwoli uniknąć kosztownych niedopasowań i niedoborów umiejętności. Szkolenia, a w szczególności 

przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji, mogą przyczynić się do złagodzenia jakościowych 

niedoborów siły roboczej. SMEunited zaleca dalsze monitorowanie wdrażania zalecenia Rady w 

sprawie ścieżek podnoszenia kwalifikacji. Ponadto SMEunited prosi, aby strategie szkoleniowe na 

poziomie UE, krajowym i regionalnym realizowały cel, jakim jest promowanie kształcenia 

ustawicznego i uczenia się przez całe życie. 

SMEunited zachęca Komisję Europejską do lepszego ukierunkowanego informowania pracodawców i 

pracowników MŚP o możliwościach szkolenia. Poradnictwo i doradztwo w zakresie szkolenia 

ustawicznego należy również wzmocnić na szczeblu regionalnym i lokalnym, wraz z dalszym 

rozwojem oferty szkolenia ustawicznego i wyższego kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z 

potrzebami pracodawców i pracowników. Ponadto należy rozwijać nowe usługi, takie jak "help 

desks" lub inne punkty informacyjne i wspierające szkolenie ustawiczne, na przykład za 

pośrednictwem platform cyfrowych. 

SMEunited zachęca również Komisję Europejską do zbadania nowych sposobów wzmocnienia 

indywidualnej odpowiedzialności za uczenie się przez całe życie. 

Działanie 9: Inicjatywa na rzecz indywidualnych kont edukacyjnych 

SMEunited podkreśla, że indywidualne konta edukacyjne (ILA) są tylko jednym z wielu narzędzi do 

inwestowania w kształcenie ustawiczne. Co więcej, indywidualne konta do nauki mogą być skuteczne 

tylko wtedy, gdy istnieje sprzyjające otoczenie, np. zapewnienie jakości, walidacja, doradztwo 

zawodowe, rozwiązywanie problemów związanych z motywacją, itp. Należy rozważyć różne podejścia 

lub narzędzia, a partnerzy społeczni powinni być aktywnie zaangażowani, aby zapewnić podejście 

oddolne. 

Wydaje się, że obecna perspektywa MPL skupia się przede wszystkim na podejściu dotyczącym 

uprawnień, podczas gdy my uważamy za konieczne zbadanie również innych perspektyw. Ponadto 

interesujące byłoby zbadanie kompetencji władz publicznych w celu zorganizowania wspólnej 

odpowiedzialności osób prywatnych, pracodawców i władz publicznych (np. współinwestowanie, 

współfinansowanie itp.).  
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Każda europejska inicjatywa w tej dziedzinie powinna uwzględniać fakt, że podnoszenie i 

przekwalifikowywanie umiejętności może odbywać się na różne sposoby, a indywidualne konta 

edukacyjne nie powinny być narzucane jako jedyne wartościowe rozwiązanie dla wszystkich państw 

członkowskich. Zapewnienie uczenia się przez całe życie jest wspólnym wyzwaniem w Unii 

Europejskiej, a wymiana praktyk i doświadczeń w tej dziedzinie polityki przyczyniłaby się w znacznym 

stopniu do zwiększenia konwergencji między państwami członkowskimi. 

Ponadto odpowiedzialność za podział kosztów pozostaje ważnym podejściem do finansowania, 

ponieważ prowadzi ono do sytuacji, w której wszystkie zaangażowane strony odnoszą korzyści.                   

W zależności od indywidualnej sytuacji, obowiązki są dzielone między pracodawcę, pracownika lub 

osobę prywatną i władze publiczne. Jeśli jednak dana osoba jest bezrobotna, odpowiedzialność 

spoczywa na publicznych służbach zatrudnienia. 

SMEunited docenia również fakt, że w przyszłej inicjatywie, która ma zostać podjęta przez Komisję 

Europejską, szczególna uwaga poświęcona jest małym i średnim przedsiębiorstwom i że każdy 

potencjalny nowy instrument jest odpowiedni dla wszystkich MŚP. 

Działanie 10: Europejskie podejście do mikrokredytów 

Obecnie nie istnieje jasna definicja "mikrokredytów", która pozwoliłaby na dalszą debatę na temat 

działań politycznych. Zachęcamy Komisję Europejską do dalszej współpracy z odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami w celu ustanowienia wspólnej i wspólnej definicji "mikrokredytów"                    

w oparciu o solidną ocenę wpływu, która mogłaby stanowić podstawę każdej istotnej polityki w tej 

kwestii. W każdym razie przy opracowywaniu europejskiego podejścia do mikrokredytów należy 

wziąć pod uwagę perspektywę MŚP. 

Działanie 11: Nowa platforma Europass 

SMEunited z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji Europejskiej mające na celu aktualizację 

platformy Europass i uczynienie jej bardziej użyteczną dla użytkowników końcowych i potencjalnych 

pracodawców. W szczególności SMEunited docenia oferowane przez platformę możliwości 

wspierania ludzi w skutecznym informowaniu o ich umiejętnościach i kwalifikacjach oraz w aktywnym 

kierowaniu ich w poszukiwaniu pracy lub możliwości rozwoju.  SMEunited zdecydowanie nalega na 

konieczność zwiększenia liczby doradców zawodowych, aby wesprzeć młodych ludzi w sensownym 

korzystaniu z tego narzędzia. 

SMEunited szczególnie docenia związek między platformą Europass a inteligencją w zakresie 

umiejętności. Niepokoi nas jednak brak przejrzystości algorytmów leżących u podstaw ofert 

kształcenia, ponieważ na przykład nie ma ofert proponujących ścieżki kształcenia i szkolenia 

zawodowego. 

SMEunited zwraca się do Komisji o odpowiednie dostosowanie tego narzędzia do potrzeb rzemiosła i 

pracodawców z sektora MŚP. Zdecydowanie zalecamy przejście do wspólnego zarządzania poprzez 

zaangażowanie europejskich partnerów społecznych w zarządzanie tym narzędziem                                          

z uwzględnieniem zwiększonej roli Europass w przyszłości. 

Działanie 12: poprawa ram umożliwiających odblokowanie państw członkowskich i inwestycji 

prywatnych. 
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SMEunited z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu uwolnienie 

potencjału zwiększonych funduszy UE na rzecz umiejętności, w szczególności poprzez przyszłe WRF, 

ale jeszcze bardziej poprzez NextGenerationEU. Małe przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia                          

w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji, nabywania umiejętności informatycznych i 

ekologicznych w celu dostosowania się do szybkich zmian na rynku pracy i przewidywania ich. 

Szczególne wyzwania dla MŚP obejmują uciążliwe procedury dostępu do funduszy zewnętrznych, 

które mogą być skomplikowane i czasochłonne. MŚP często potrzebują wsparcia, ponieważ dostęp 

do informacji może być skomplikowany. Jeśli chodzi o inwestycje prywatne lub tworzenie ram 

prawnych w państwach członkowskich, SMEunited zwraca się do partnerów społecznych na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym z prośbą o udział w debacie i w opracowywaniu strategii 

finansowych. Mile widziana jest również wymiana najlepszych praktyk między państwami 

członkowskimi w zakresie innowacyjnych narzędzi finansowych. Koszty kształcenia ustawicznego 

powinny być traktowane jako rzeczywiste inwestycje i powinny obejmować aspekt zwrotu                                

z inwestycji dla pracodawców. 

SMEunited z zadowoleniem przyjmuje również zaproponowane przez Komisję ambitne cele ilościowe 

dotyczące kształcenia dorosłych, które mają być monitorowane w ramach europejskiego semestru. 

Cele te powinny jednak obejmować także jakościowe podejście do umiejętności, aby zapewnić, że 

takie inwestycje rzeczywiście służą potrzebom europejskiego rynku pracy i społeczeństwa. 

Przypomnienie o docelowym poziomie mobilności edukacyjnej osób uczących się w ramach 

kształcenia i szkolenia zawodowego wynoszącym od 6 do 8% jest niezbędne do promowania 

wizerunku i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego pomimo przeszkód związanych z 

kryzysem COVID-19. 

SMEunited docenia wysiłki podejmowane przez Komisję Europejską w celu zapewnienia 

bezpośrednich dotacji dla praktykantów w MŚP, aby ustabilizować i zwiększyć podaż praktyk 

zawodowych w tym bardzo trudnym okresie naznaczonym wybuchem COVID-19 i jego głębokim 

negatywnym wpływem na MŚP i ogólnie na gospodarkę europejską. 

Wreszcie, SMEunited z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie instrumentu na rzecz ożywienia 

gospodarczego i odporności, który odblokowuje finansowanie UE wspierające państwa członkowskie 

w reformach strukturalnych w dziedzinie edukacji i kształcenia zawodowego. We wszystkich krajach 

należy poprawić infrastrukturę kształcenia cyfrowego, aby umożliwić zwiększone wykorzystanie 

narzędzi cyfrowych w edukacji, i podkreśliliśmy potrzebę inwestowania w tej dziedzinie. 

PODSUMOWANIE 

Wspólna praca to jedyna droga naprzód, przy dużym zaangażowaniu partnerów społecznych oraz 

organizacji rzemieślniczych i MŚP, w celu zdefiniowania i wprowadzenia w życie odpowiedniej polityki 

w zakresie umiejętności, która dostosowuje wyniki kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. 

Powinno to być wspierane przez dobre wykorzystanie funduszy europejskich oferowanych przez 

NextGenerationEU.  

 

Bruksela, 05.10.2020 r. 


