Informacja Prasowa do Instytucji Europejskich oraz Państw Członkowskich Wspólnoty do rozważenia
rekomendacji Rady z 2019 roku na temat dostępu do ochrony socjalnej, zachęcających kraje do
przyznania dostępu do finansowania dla wszystkich pracowników

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców dołączył do inicjatywy SME Connect i 18 innych organizacji w apelu do
Instytucji Europejskich oraz Państw Członkowskich Wspólnoty do rozważenia rekomendacji Rady z 2019 roku na
temat dostępu do ochrony socjalnej, zachęcających kraje do przyznania dostępu do finansowania dla wszystkich
pracowników.
Zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jak również osoby samozatrudnione, które współpracują
z MŚP wspierają walkę z koronawirusem w każdy możliwy sposób. Zapewniają środki dezynfekujące i ochrony
osobistej, wprowadzają zasady dystansowania społecznego, takie jak np. przegrody w sklepach detalicznych lub
dostawy żywności bez kontaktu. W wielu firmach kurierom lub kierowcom, którzy zarazili się koronawirusem, czy
zostali zmuszeni do samodzielnej izolacji przysługuje wynagrodzenie. Tam, gdzie regulacje zezwalały na elastyczność
mobilizacji, firmy również szybko przekierowały usługi w celu zaspokajania potrzeb społecznych, na przykład dając
pracownikom tymczasowo pozbawionym zajęcia możliwość pomocy i zarobienia tam, gdzie potrzebne są
dodatkowe ręce.
Z zadowoleniem przyjęliśmy informacje o podjętych przez Unię Europejską i niektóre państwa członkowskie
krokach w kierunku zaoferowania pomocy finansowej również dla MŚP, a także osób prowadzących działalność na
własny rachunek. Jednak nadal w wielu państwach osoby prowadzące własną działalność nie mają dostępu do
żadnych krajowych funduszy wsparcia. Samozatrudnieni stanowią aż 30,6 milionów pracowników Wspólnoty – 14%
wszystkich zatrudnionych. Wspieramy i dziękujemy Wiceprzewodniczącemu Wykonawczemu Komisji Europejskiej,
Panu Komisarzowi Valdisowi Dombrovskisovi, który podkreślił, że „wsparcie powinno być również skierowane do
pracowników i samo-zatrudnionych, a także najbardziej dotkniętych firm, zwłaszcza SMEs” (oryginalna wypowiedź:
“spending should also be directed towards providing support to workers and the self- employed, and to companies
that are most affected, especially SMEs” ).
W tym kontekście apelujemy do wszystkich decydentów Wspólnoty, a także wszystkich Państw Członkowskich, by
wzięły pod uwagę zalecenia Rady z 2019 roku w sprawie dostępu do ochrony specjalnej, które zachęcają państwa
członkowskie do zapewnienia dostępu do finansowania wszystkim pracownikom i samozatrudnionym, tj. aby
przede wszystkim:

- Krajowe środki wsparcia gospodarczego obejmowały wszystkie osoby na rynku pracy, zatrudnione
i samozatrudnione.
- Udostępnione były
przedsiębiorstw.

instrumenty finansowania w celu wspierania samozatrudnionych oraz małych i średnich

- Przepisy prawa pracy zostały zreformowane lub zaktualizowane, aby zapewnić dostęp do ochrony socjalnej
wszystkim pracownikom.
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