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SMILES project - SMEs involvement in the 
European Semester process 

Wnioski i zalecenia polityczne 
Projekt SMILES ułatwił lepsze zrozumienie poziomu zaangażowania MŚP i partnerów 
społecznych w proces semestru na poziomie krajowym i europejskim. Wszyscy partnerzy 
uczestniczący w projekcie postrzegają proces semestru europejskiego jako wyjątkową 
możliwość monitorowania i koordynowania polityki gospodarczej i społecznej w państwach 
członkowskich. Stanowi on również istotny impuls dla rządów krajowych, aby opracowywać i 
wdrażać niezbędne reformy strukturalne w celu poprawienia krajowych wyników 
gospodarczych i społecznych, jak również odporności gospodarczej, społecznej i 
instytucjonalnej. 

Pomimo wzrastającej liczby strategii politycznych, które bezpośrednio bądź pośrednio 
wpływają na rzemiosło i MŚP organizacje MŚP nie odgrywają zasadniczej roli w semestrze 
europejskim, by zapewnićże środowisko biznesu nadal będzie dążyło do osiągania celów i 
miało pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw w przyszłości. Jak wykazano w raporcie z 
realizacji projektu, w procesie konsultacji społecznych wciąż brakuje ukierunkowanych 
struktur, nie jest on też ogólnie skuteczny, nawet w krajach, w których dialog społeczny dobrze 
funkcjonuje. 

Brak możliwości po stronie organizacji MŚP w poszczególnych krajach może częściowo 
wyjaśniać ograniczoną rolę, jaką odgrywają one, również w oficjalnych 
zinstytucjonalizowanych konsultacjach. W przyszłości rządy państw członkowskich winny w 
pełni uznawać ich rolę  i prowadzić systematyczny i owocny dialog z nimi.  

Aby zająć się tymi niedociągnięciami, partnerzy uczestniczący w projekcie przedłożyli 
następujące zalecenia polityczne do uwzględnienia na poziomie europejskim i krajowym: 

Zalecenia polityczne dla Komisji Europejskiej – jak poprawić  
angażowanie organizacji MŚP i konsultacje z ich udziałem w 
poszczególnych krajach w kontekście semestru europejskiego 
Procedura  

• Systematyczne konsultacje z partnerami społecznymi zrzeszającymi MŚP i z samymi MŚP; 
• Zachęcanie urzędników odpowiedzialnych za semestr europejski, aby w większym stopniu 

koncentrowali się na MŚP w ramach usystematyzowanego dialogu;  
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• Przekazywanie MŚP jasnego harmonogramu każdego etapu procedury na początku cyklu 
europejskiego semestru;  

• Zadbanie o właściwą kontrolę znaczącego zaangażowania MŚP w opracowywanie i 
wdrażanie środków zawartych w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności. 
 

Treść 

• Lepsze uwzględnianie oceny przekazywanej przez MŚP oraz partnerów społecznych w 
ramach semestru europejskiego; 

• Zwracanie większej uwagi w sprawozdaniach krajowych i zaleceniach dla poszczególnych 
krajów na wpływ reform na MŚP; 

• Lepsze uwzględnianie ustaleń „przeglądu wyników MŚP” w sprawozdaniach krajowych; 
• Zadbanie o to, by analizy gospodarcze koncentrowały się bardziej na konkurencyjności, 

atrakcyjności dla inwestorów i równych zasadach działania. 

Zalecenia polityczne dla rządów krajowych – jak  poprawić  
angażowanie organizacji MŚP i usprawnić konsultacje z nimi w 
kontekście semestru europejskiego i wdrażania krajowych planów 
odbudowy i zwiększania odporności 
• Zadbanie o lepsze angażowanie partnerów społecznych zrzeszających MŚP w struktury 

krajowe/regionalne zajmujące się polityką gospodarczą i społeczną;  
• Zagwarantowanie lepszego uwzględniania MŚP i partnerów społecznych we wdrażaniu 

krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności; 
• Intensyfikacja dialogu z urzędnikami zajmującymi się semestrem europejskim; 
• Poprawa budowania potencjału MŚP i partnerów społecznych, aby angażować ich w 

opracowywanie i wdrażanie reform oraz przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za nie. 

Zalecenia od członków SMEunited dla rządów krajowych 

Kraj Zalecenia 

Austria 

Rząd powinien ustanowić prowadzony przez cały rok regularny i 
rzetelny dialog z partnerami społecznymi, podczas którego można by 
omówić konieczne reformy, zanim zostaną opracowane krajowe 
programy reform, szczególnie że większość reform jest planowana z 
wyprzedzeniem. Rząd powinien angażować partnerów społecznych od 
samego początku, aby przedyskutować reformy stanowiące część 
austriackiego planu odbudowy i zwiększania odporności. 
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Belgia 
Rząd powinien konsultować się z Krajową Radą Gospodarczą (CRB-
CCE) i dać jej wystarczająco dużo czasu na wyrażenie opinii w zakresie 
zaleceń dla poszczególnych krajów wydanych przez Komisję Europejską. 

Bułgaria 
Rząd powinien zwrócić większą uwagę na punkt widzenia MŚP oraz w 
pełni wdrożyć politykę je wspierającą. 

Cypr 
Rząd powinien poprawić strukturę konsultacji z partnerami społecznymi 
w całym procesie semestru europejskiego oraz dać więcej czasu na 
konsultacje. Rząd powinien zwrócić większą uwagę na opinie partnerów 
społecznych. 

Finlandia 

Rząd powinien wydłużyć konsultacje i dogłębnie przedyskutować 
zalecenia z partnerami społecznymi i MŚP, zarówno na etapie 
przygotowywania zaleceń, jak również podczas planowania ich 
wdrożenia. 

Francja 

Konsultacje ministerstw odpowiedzialnych za różne strategie polityczne 
z partnerami społecznymi powinny odbywać się przed opracowaniem 
struktury krajowego programu reform, aby dać partnerom społecznym 
możliwość uwzględnienia ich priorytetów w reformach krajowych. 
Ogólnie cały proces powinien być bardziej przejrzysty, aby umożliwić 
rzeczywiste zaangażowanie partnerów społecznych. 

Niemcy 
Konsultacje na poziomie krajowym są zbyt krótkie. Powinny odbywać się 
szersze i bardziej szczegółowe formalne i nieformalne konsultacje z MŚP 
na etapie opracowywania krajowych programów reform. 

Grecja 

Rząd powinien brać większą odpowiedzialność za wydatki z budżetu i 
szczegółowo przedstawiać podjęte decyzje w zakresie przydziału 
środków w sprawozdaniach dla MŚP. Rząd powinien poprawić strukturę 
konsultacji z partnerami społecznymi w procesie europejskiego semestru 
europejskiego i angażować partnerów społecznych we wdrażanie i 
kontrolę reform w greckim planie odbudowy i zwiększania odporności. 

Węgry 
Rząd powinien lepiej uwzględniać opinie MŚP i mikroprzedsiębiorstw. 
Konsultacje w ramach europejskiego semestru powinny obejmować 
wszystkich partnerów społecznych i wszystkie sektory gospodarki.  

Włochy 

Partnerzy gospodarczy i społeczni muszą być angażowani w struktury 
kontroli i wdrażania krajowych planów odbudowy i zwiększania 
odporności w procesie semestru europejskiego. Szczególnie niezbędne 
jest umożliwianie pogłębionego dialogu z właściwymi organami, aby 
podjąć działania naprawcze.    
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Litwa 

Rząd powinien ustanowić odpowiednie ramy konsultacyjne z partnerami 
społecznymi, proponując harmonogram konsultacji na różnych etapach 
semestru europejskiego i ustalając odpowiednie terminy na przekazanie 
opinii. 

Luksemburg 

Rząd powinien zwrócić większą uwagę na stanowisko partnerów 
społecznych i uwzględnić ich opinie w krajowych programach reform. 
Proces semestru europejskiego powinien być lepiej dostosowany do 
uwzględniania wszystkich aspektów zagadnień poruszanych w 
europejskiej strategii na rzecz MŚP. 

Malta 

Rząd powinien prowadzić skuteczniejsze konsultacje z Radą Rozwoju 
Gospodarczego i Społecznego (MSCESD). Mianowanie przewodniczącego 
MSCESD powinno odbywać się w bardziej przejrzysty sposób, aby 
MCESD mogła mieć większy wpływ na cały proces. 

Holandia 
Holenderskie MŚP są usatysfakcjonowane obecnym poziomem 
konsultacji. Należy unikać sytuacji, w której konsultacje staną się 
formalnością, a w konsekwencji będą uznawane za cel sam w sobie.  

Polska 

Proces konsultacji powinien zostać lepiej zorganizowany z 
wykorzystaniem szerokiej gamy forów konsultacyjnych, takich jak 
organizacja spotkań bezpośrednio z partnerami społecznymi na 
poziomie regionalnym i lokalnym. 

Portugalia 

Rząd powinien poprawić strukturę konsultacji z partnerami społecznymi 
i bardziej brać pod uwagę ich opinie w procesie europejskiego semestru. 
Partnerzy społeczni powinni w odpowiednim czasie otrzymać dostęp do 
istotnych dokumentów i mieć wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie opinii. Rząd powinien konsultować się bezpośrednio z 
partnerami społecznymi, niezależnie od ich udziału w pracach Rady 
Gospodarczo-Społecznej, w której zasiadają organizacje różnego typu.  

Rumunia 

Istnieje potrzeba zwiększenia zdolności partnerów społecznych oraz 
ustanowienia struktur procesu konsultacyjnego na różnych etapach 
europejskiego semestru. Partnerzy społeczni powinni otrzymać 
odpowiednią ilość czasu na przygotowanie opinii. 

Słowenia 
Wdrożenie i monitorowanie słoweńskiego planu odbudowy i 
zwiększania odporności powinno być prowadzone przy zaangażowaniu 
partnerów społecznych od samego początku tego procesu. Rząd 
powinien zadbać o przejrzystość tego procesu oraz usprawnić 
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koordynację między różnymi ministerstwami zaangażowanymi we 
wdrażanie planu. 

Hiszpania 

Istnieje potrzeba stworzenia komisji odpowiedzialnej za semestr 
europejski w Hiszpanii, w której skład weszliby uznani partnerzy 
społeczni. Jej celem powinno być jasne planowanie konsultacji i 
posiedzeń oraz określanie zagadnień do przedyskutowania. Rząd 
powinien konsultować się z partnerami społecznymi reprezentującymi 
MŚP na wszystkich poziomach. Komisja Europejska powinna 
konsultować się z MŚP w zakresie krajowych programów reform 
przyjętych przez rząd Hiszpanii. 

 

 

 

 


