
1. Plně funkční jednotný trh

Řada zbytečně odlišných vnitrostátních požadavků i nadále brání přeshraničnímu obchodu, 
a to zejména v odvětví služeb. V digitální éře musí pravidla a architektura jednotného trhu 
zajistit, že „digitální standard“ půjde ruku v ruce s „přeshraničním standardem“.

2. Poctivé a příznivé obchodní podmínky za hranicemi EU

Je nutné důsledně uchopit silnou korelaci mezi internacionalizací a růstem, pokud má EU 
zůstat v popředí globální ekonomiky. A středobodem celého tohoto procesu je obchodní 
politika a podpora zohledňující malé a střední podniky.

3. Adekvátně kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla

Trhy, společnost i technologie se vyvíjejí závratným tempem a pro evropské firmy začíná být 
stále větším problémem špatné párování kvalifikací a jejich nedostatek. Klíčovými aspekty 
řešení tohoto problému je předpovídání kvalifikací, mobilita, profesní školení a spolupráce v 
oblasti firemního vzdělávání.

4. Efektivní ekonomická integrace migrantů

Řešení humanitárních problémů spojených s uprchlickou krizí může být úspěšně vyřešeno 
pouze prostřednictvím sociálně-ekonomické integrace. Nedostatek kvalifikace v Evropě 
mohou pomoci snížit i migranti, pokud se zavede efektivní, na partnerské spolupráci založený 
postup se specifickou podporou malých a středních podniků.

5. Dostupná a vhodná řešení pro financování

Asymetrie mezi zajištěním financování a potřebami podnikatelů podrývá investice i růst. 
Na úrovni EU je nutné vynaložit větší úsilí k zajištění lepšího souladu mezi očekáváními 
poskytovatelů financování a firmami usilujícími o kapitál.

6. Příprava, implementace a sledování legislativy EU s ohledem na malé a střední 
podniky

Tvůrci politiky napříč celým politickým spektrem uznávají a formálně potvrzují, že je nutné 
nejdřív „myslet v malém“, ale pořád se jim často nedaří tento princip převést do praxe. To se 
musí změnit, pokud má EU v dalším volebním období malým a středním podnikům – 99 % 
všech evropských firem a více než polovina pracovních míst a přidané hodnoty – skutečně 
dopomoci k prosperitě a větší konkurenceschopnosti.

7. Opatření pro stimulaci podnikatelského myšlení napříč celou Evropou

Tvůrci politiky mohou sehrát klíčovou roli při zvýšení atraktivity podnikání. Do školních 
osnov by se mělo zařadit podnikatelské vzdělání se zvláštním důrazem na ženy a migranty. 
Evropa se musí stát živnou půdou pro podnikatele!

8. Ekosystém, který usnadňuje zakládání a rozšiřování firem

Vezmeme-li v úvahu živoucí start-upový ekosystém v různých koutech Evropy, je evidentní, 
že pro podporu expanze mladých a zavedených firem musíme udělat více. Dokončení 
jednotného trhu je pro EU jako způsob vytváření příležitostí pro rozšiřování firem nasnadě, 
ale na úrovni EU se může a mělo by se udělat mnohem více.

9. Druhá šance po bankrotu a usnadnění převodu firmy

Evropa musí usilovat o minimalizaci zbytečných bankrotů firem a umožnit převod vlastnictví 
životaschopných firem. Poradenství a pomoc s vedením hrají při dosažení těchto cílů naprosto 
zásadní roli, pokud uvážíme, o jak komplexní téma se jedná. EU by měla sehrávat proaktivní 
roli při prosazování reforem a zajišťování adekvátní podpory na všech úrovních.

10. Ekonomické a právní prostředí, které umožňuje podstoupení rizika a stimuluje 
inovace

Tvůrci politiky musí vzít na vědomí, že s podnikáním je nevyhnutelně spojen prvek rizika, a 
zvlášť při vysoce růstové, inovativní činnosti. Vedoucí představitelé a politici na úrovni EU i 
členských států proto musí mít pro zodpovědné riskování a inovace pochopení a tento aspekt 
pak při svém rozhodování a jednání náležitě reflektovat.

11. Vyspělá, vzájemně propojená a snadno přístupná digitální infrastruktura 

Digitalizace je klíčovou součástí většiny obchodních modelů, proto se musí klást důraz na 
zajištění základních hybných sil, kterými jsou konektivita a zabezpečení. EU slouží jako 
nástroj pro definování legislativního a infrastrukturního rámce pro digitalizaci a musí tak 
činit způsobem, který bude přívětivý k firmám – zejména k malým a středním podnikům.

12. Cenově dostupné a bezpečné dodávky energie a surovin

Cílem politiky EU je dosáhnout v celé unii nízkoemisní, na obnovitelných surovinách 
založené a plně cirkulární ekonomiky. Tyto důležité závazky lze splnit pouze při aktivním 
zapojení široké firemní komunity, a to vyžaduje správné rámcové podmínky, cílenou podporu 
a tržní přístup.

Předložení institucím EU u příležitosti 
60. výročí EUROCHAMBRES

Přehled 12 podnikatelských práv:

Odkaz na plné znění EUROCHAMBRES Deklarace podnikatelských práv, včetně specifických 
doporučení pro další volební období EU: bit.ly/12rights

Deklarace podnikatelských práv

AIC FORUM INSULEUR

Niyaz ALI-ZADA

Branko AZESKI

Jānis ENDZIŅŠ

David ZAHRA

Bruno BOBONE

Marko CADEZ

Regine SAUTER

Ian TALBOT

Christodoulos
E. ANGASTIONOTIS

Martin SARGSYAN Martha SCHULTZ

René BRANDERS

Ahmet EGRLIĆ Tsvetan SIMEONOV Luka BURILOVIC

Vladimír DLOUHÝ

Mait PALTS Juho 
ROMAKKANIEMI

Pierre GOUGET

Nino CHIKOVANI Wolfgang GRENKE

László PARRAGH Michl EBNER

Uriel LYNN

Rimantas
ŠIDLAUSKAS

Michel WURTH

Vlastimir GOLUGOVIĆ

Sergey KATYRIN

Peter MIHOK

Miquel 
VALLS I MASEDA

Sonja ŠMUC

Stephan 
MÜCHLER

Gennadiy CHIZHYKOV

Mirjana ČAGALJ

Vladimir 
ULAKHOVICH

Jens KLARSKOV

Georg BENETOS

Constantine 
MICHALOS

Ines MUCOSTEPA

Marek KLOCZKO

M. Rifat
HISARCIKLIOĞLU

Sergiu HAREA

Mihai DARABAN

Marit WARNCKE

Safet GERXHALIU

Claudia 
ZUIDERWIJK

Christoph LEITL


