
1. Täielikult toimiv ühtne turg

Paljud erinevad mittevajalikud riiklikud nõuded takistavad jätkuvalt piiriülest kaubandust, 
eriti teenuste sektoris. Digitaalajastul peavad ühtse turu eeskirjad ja ülesehitus tagama selle, 
et „vaikimisi digitaalne” käiks käsikäes „vaikimisi piiriülesega”.

2. Õiglased ja soodsad kaubandustingimused väljaspool ELi

Rahvusvahelistumise ja majanduskasvu vahelist tugevat seost tuleb ära kasutada, kui EL 
soovib majanduse üleilmses võidujooksus hoida liidrikohta. Väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid kaasav lähenemisviis kaubanduspoliitikale, müügiedendusele ja toetustele on 
selles protsessis määrava tähtsusega.

3. Piisavate oskustega, kvalifitseeritud ja paindlik tööjõud

Oskuste sobimatus ja puudujääk valmistab Euroopa ettevõtetele üha rohkem peavalu, kuna 
turud, ühiskond ja tehnoloogia arenevad järjest kiirema tempoga. Oskuste prognoosimine, 
liikuvus, kutseõpe ja ettevõtlushariduse alane koostöö on nende probleemide lahendamisel 
võtmetähtsusega.

4. Sisserändajate tõhus majanduslik integreerimine

Pagulaskriisi humanitaarküsimusi saab edukalt lahendada ainult tõhusa sotsiaal-majandusliku 
integratsiooni kaudu. Sisserändajad võivad aidata vähendada oskuste puudujääki Euroopas, 
kui luuakse tõhus ja partnerlusel põhinev kord, mis toetaks konkreetselt VKEsid.

5. Kättesaadavad ja asjakohased rahastamislahendused

Pakutava rahastuse ja ettevõtjate vajaduste vaheline asümmeetria pärsib investeeringuid ja 
majanduskasvu. ELi tasandil on vaja rohkem ära teha selleks, et tagada rahastajate ootuste ja 
kapitali otsivate ettevõtete vaheline parem kooskõlastatus.

6. ELi õigusaktide koostamine, rakendamine ja järelevalve VKEde huve arvesse võttes

Poliitikakujundajad tunnistavad laialdaselt ja tunnustavad ametlikult vajadust „mõelda 
kõigepealt väikestele”, ent ometi ei suuda nad seda põhimõtet tihtipeale tegelikkuses rakendada. 
See olukord peab muutuma, kui järgmisel ELi ametiajal tahetakse aidata VKEdel, so 99%-l 
kõigist Euroopa ettevõtetest ning üle poole tööhõivest ja lisandväärtusest, konkurentsivõimet 
edendada ja suurendada.

7. Meetmed ettevõtliku mõttelaadi stimuleerimiseks üle kogu Euroopa

Poliitikakujundajad saavad aidata kaasa ettevõtluse atraktiivsemaks muutmisele. 
Ettevõtlusalane haridus tuleb integreerida õppekavadesse ning erilist tähelepanu tuleks 
pöörata naistele ja sisserändajatele. Euroopa peab muutuma ettevõtjate kasvulavaks!

8. Ökosüsteem, mis hõlbustab ettevõtete loomist ja laienemist

Tuginedes erinevates Euroopa osades paiknevale elujõulisele start-up-ökosüsteemile, tuleb 
rohkem ära teha, aitamaks nii noortel kui ka väljakujunenud ettevõtetel laieneda. Ühtse 
turu väljakujundamine on kõige selgem viis, kuidas EL saaks luua ettevõtetele võimalusi 
laienemiseks, kuid palju rohkem saab ja tuleb ära teha Euroopa tasandil.

9. Teise võimaluse andmine pärast ebaõnnestumist ja ettevõtte ülemineku hõlbustamine

Euroopa peab töötama selle nimel, et vähendada välditavaid ettevõtete ebaõnnestumisi ja 
võimaldada elujõuliste ettevõtete omandiõiguse üleminekut. Suunised ja nõustamine on 
mõlema eesmärgi jaoks olulised, võttes arvesse nende protsesside tohutut keerukust. EL peab 
tegutsema ennetavalt reformide edendamisel ja piisava toetuse tagamisel kõikidel tasanditel.

10. Majanduslik ja õiguslik keskkond, mis võimaldab riskide võtmist ja stimuleerib 
innovatsiooni

Poliitikakujundajad peavad tunnistama riski kui äritegevuse vältimatut elementi, eriti 
seoses suure majanduskasvu ja innovaatiliste tegevustega. ELi ja sellest madalamal tasemel 
ametnikud ja poliitikud peavad seetõttu mõistma vastutustundlikku riskide võtmist ja 
innovatsiooni ning kajastama seda oma otsustes ja tegevuses.

11. Arenenud, omavahel ühendatud ja kättesaadav digitaalne infrastruktuur 

Digitaliseerimine on enamiku ärimudelite peamine komponent, mistõttu on tegurid nagu 
ühendatavus ja turvalisus otsustava tähtsusega. ELil on oluline roll digitaliseerimise õigusliku 
ja infrastruktuuri raamistiku määratlemisel ning seda peab tegema viisil, mis oleks äritegevust, 
eelkõige VKEde tegevust soosiv.

12. Taskukohased ja turvalised energia- ja toorainevarud

ELi poliitika veab edasi liidu püüdlust saavutada madala süsinikusisaldusega, taastuvenergial 
ja täielikult ringmajanduse mudelil põhinev majandus. Neid olulisi kohustusi saab täita ainult 
laiaulatusliku äriringkonna aktiivse kaasamisega, mis nõuab õigeid raamtingimusi, sihipärast 
toetust ja turupõhist lähenemisviisi.

Esitatud ELi institutsioonidele seoses 
Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooni 
(EUROCHAMBRES) 60 aastapäevaga
Ettevõtjate 12 õiguse kokkuvõte

Link Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooni esitatud ettevõtjate õiguste deklaratsiooni 
täistekstile, sealhulgas konkreetsed soovitused järgmiseks ELi ametiajaks: bit.ly/12rights

Ettevõtjate õiguste deklaratsioon
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