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SPOTLIGHT

Stimați

colegi,

Participarea ca vorbitor la evenimentul OCDE de creare a locurilor de muncă și
dezvoltare economică locală 2020 din OCDE a oferit o reamintire a importanței unei
implicări puternice a camerei în abordarea problemelor de competențe. Care însoțește
OCDE Raportul , în timp ce în multe moduri interesante și informative, se concentrează
foarte mult pe partea ofertei și acțiunile recomandate se referă mai ales la solicitanții
de locuri de muncă și serviciile publice de ocupare. Prin urmare, evenimentul a
reprezentat o oportunitate valoroasă pentru a reitera necesitatea de a lua în considerare
partea cererii a ecuației în politici, dacă se vor aborda neconcordanțele dintre
competențe.
Recentul sondaj economic EUROCHAMBRES din 2021 a arătat un nivel ridicat de
îngrijorare în rândul întreprinderilor cu privire la costurile forței de muncă și lipsa de
competențe pentru anul următor. Aceasta a fost o tendință de câțiva ani, cu mult înainte
de COVID-19, și subliniază necesitatea implicării camerelor în definirea măsurilor
favorabile afacerilor pentru o recuperare bogată în locuri de muncă din criza actuală.

Cu stimă,
Ben Butters,
CEO EUROCHAMBRES

DOUĂ DE SĂPTĂMÂNĂ

PRIORITĂȚI EVIDENȚIATE

EUROPA DURABILĂ
Coordonatorul Comitetului ECH pentru Europa Durabilă va organiza o reuniune
cu privire la Cazările turistice pentru eticheta ecologică a UE cu Comisia
Europeană la 3 decembrie. Vom discuta despre modul de încurajare a adoptării
etichetei în acest sector din Europa și vom face schimb de bune practici din
partea camerelor și a autorităților competente.

Coordonatorul va pune ultimele atuuri la un document de poziție cu privire la
modul de implementare cu succes a Acordului Verde, care este planificat să fie
prezentat la evenimentul nostru din dimineața zilei de 14 decembrie. Vă rugăm să
găsiți mai multe informații și înregistrarea la evenimentul nostru „Ambiție climatică
sporită și industrii competitive - Transformarea aspirației acordului verde în
realitate” la acest link .

EUROPA GLOBALĂ
Reuniunea finală a Comitetului Europa Globală a anului va avea loc la 15
decembrie, între orele 14.00-16.00 CET. Subiectul principal va fi să discutăm
prioritățile noastre pentru 2021 în calitate de Camere pe scena globală.

PIAȚĂ UNICĂ
Miercuri, 25 noiembrie, Comisia Europeană și-a publicat „ Legea privind
guvernanța datelor ”, care ar trebui să faciliteze reutilizarea datelor din sectorul
public și să definească cerințele pentru intermediarii de date pentru a încuraja
crearea unei economii europene a datelor.
Acesta include o serie de cerințe de înregistrare pentru organizațiile care se
ocupă de date publice și ar putea avea un efect asupra activității zilnice a
camerelor, deoarece acestea pot fi considerate ca un „organism din sectorul
public” care deține date care pot fi partajate și ca „furnizor de servicii de partajare
a datelor” folosind date publice. Membrii EUROCHAMBRES sunt invitați să-și
prezinte contribuția până la 23 decembrie.

Aptitudini și întreprinzător

La 23 noiembrie, CEO-ul nostru Ben Butters a vorbit despre provocările pentru
crearea de locuri de muncă în 2021 la lansarea Raportului OCDE privind crearea
locurilor de muncă și dezvoltarea economică locală 2020 (a se vedea
introducerea de mai sus).
Am participat, de asemenea, la cea de-a 54-areuniune a Grupului consultativ
pentru cadrul european al calificărilor, unde au fost discutate ultimele evoluții în
validarea învățării informale (de exemplu, conturi individuale de învățare).
Pe 26 noiembrie, am participat la evenimentul EURASHE Shaping the future of
SMART Work-Based Learning, unde am vorbit despre viitorul uceniciei.

IMM-URI ȘI POLITICA ECONOMICĂ
La 24 noiembrie, Comisia a emis ancheta sa din 2020 privind accesul la finanțare
al întreprinderilor . Conform cifrelor, cifra de afaceri a IMM-urilor a scăzut pentru
prima dată din 2014, alături de o deteriorare accentuată a profiturilor, a ocupării
forței de muncă și a vânzărilor. 44% dintre IMM-urile din UE27 au raportat că se
confruntă cu probleme din cauza plăților întârziate și provocările cele mai
presante sunt: lipsa clienților, disponibilitatea personalului / managerilor calificați și
accesul la finanțare.
EUROCHAMBRES este angajată în noua platformă Fit for Future , o inițiativă
dedicată eliminării sarcinilor de reglementare și a blocajelor. Vom aborda
constrângerile care împiedică întreprinderile în domenii, cum ar fi cerințele de
digitalizare, etichetare sau raportare .

EVENIMENTE ȘI NOMINĂRI viitoare





Laszlo Parragh, președintele Camerei de Comerț și Industrie din Ungaria
Deputat Jürgen Warborn
Reuniunea delegaților EUROCHAMBRES, 1 decembrie












Grupul de lucru al Comitetului Regiunilor Regiunile antreprenoriale europene
Eveniment al Camerei Bosniei și Herțogovinei privind diplomația economică
Sonja Šmuc, directorul general al Camerei de Comerț din Slovenia
Reuniunea camerelor europene de drept public
Nicolas Vigneron, Manager de program, Oficiul Uniunii Europene pentru
Proprietate Intelectuală
Reuniunea rețelei trimise a IMM-urilor
Comitetul pentru piața unică ECH, 14 decembrie
Reuniunea Consiliului UE al Centrului pentru IMM-uri din China
Comitetul ECH Global Europe, 15 decembrie
Comitetul consultativ pentru formarea profesională - 15-16 decembrie 2020

Aducere aminte:


ECH recrutează un nou director de politici care să se alăture echipei la
începutul anului 2021 - detalii aici .
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