
1. Täysin toimiva sisämarkkina-alue

Monet tarpeettoman erilaiset kansalliset vaatimukset haittaavat edelleen rajat ylittävää kaupankäyntiä, 
etenkin palvelualalla. Digitaalisella aikakaudella sisämarkkinoiden sääntöjen ja rakenteen on 
varmistettava, että oletus rajojen ylittämisestä on yhtä vahva kuin oletus digitaalisuudesta.

2. Oikeudenmukaiset ja suotuisat kauppaolosuhteet EU:n ulkopuolella

Vahvaa korrelaatiota kansainvälistymisen ja kasvun välillä on hyödynnettävä, jotta EU voi säilyä 
taloudellisena edelläkävijänä globaalisti. Pk-yritykset sisältävä lähestymistapa kauppapolitiikkaan, 
edistämiseen ja tukeen on tässä prosessissa keskeistä.

3. Asianmukaisesti koulutettu, pätevä ja joustava työvoima

Osaamisen tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuus sekä puutteellisuus on kasvava huolenaihe 
eurooppalaisille yrityksille, kun markkinat, yhteiskunta ja teknologia kehittyvät yhä nopeammin. 
Ammattitaidon ennakointi, liikkuvuus, ammatillinen koulutus sekä yritysten ja koulutuslaitosten 
yhteistyö ovat keskeisiä tekijöitä näihin huoliin vastaamisessa.

4. Maahanmuuttajien tehokas taloudellinen integraatio

Pakolaiskriisin muodostaman humanitaarinen haasteen ratkaisu voi onnistua vain tehokkaan 
sosioekonomisen integraation kautta. Maahanmuuttajat voivat olla avuksi myös Euroopan 
taitovajeen vähentämisessä, mikäli käyttöön otetaan tehokas yhteistyökumppanuuteen perustuva 
menettely, joka tukee erityisesti pk-yrityksiä.

5. Saatavilla olevat ja asianmukaiset rahoitusratkaisut

Rahoituksen tarjonnan ja yrittäjien tarpeiden välinen epäyhtenäisyys haittaa sijoituksia ja kasvua. 
EU:n tasolla on tehtävä enemmän, jotta rahoittajien ja pääomaa etsivien yritysten odotukset 
vastaavat paremmin toisiaan.

6. Pk-yrityksille suotuisa EU-lainsäädännön laadinta, täytäntöönpano ja valvonta

Poliittiset päättäjät ovat laajalti ja virallisesti tunnustaneet ”pienet ensin” -periaatteen tarpeen, 
mutta silti he liian usein jättävät soveltamatta periaatetta käytännössä. Tämän on muututtava, jotta 
EU:n seuraava kausi voi auttaa pk-yrityksiä menestymään ja lisäämään kilpailukykyään - 99 % 
eurooppalaisista yrityksistä on pieniä ja keskisuuria, ja ne tarjoavat reilusti yli puolet työpaikoista 
sekä lisäarvosta.

7. Yrittäjyyttä suosivan ajattelutavan edistäminen kaikkialla Euroopassa

Yrittäjyydestä voidaan tehdä houkuttelevampaa poliittisten päättäjien tuella. Yrittäjyyskoulutus 
tulisi sisällyttää opetusohjelmiin erityisesti naiset ja maahanmuuttajat huomioiden. Euroopasta on 
tultava yrittäjien keskuspaikka!

8. Yritysten perustamista ja laajentamista helpottava ekosysteemi

Euroopan eräissä osissa olevan energisen yritysperustamisen ekosysteemin pohjalta pitää tehdä 
vielä enemmän, jotta sekä aloittelevat että vakiintuneet yritykset saavat apua laajentumista 
varten. Sisämarkkinoiden toteuttaminen on selkein tapa, jolla EU voi luoda yrityksille 
laajentumismahdollisuuksia, mutta Euroopan tasolla voidaan ja pitää tehdä paljon enemmän.

9. Toinen mahdollisuus epäonnistumisen jälkeen ja yritysten luovutuksen helpottaminen

Euroopan on työskenneltävä sen eteen, että vältettävissä olevat liiketoiminnan epäonnistumiset 
minimoidaan, ja että elinkelpoisten yritysten omistusoikeuksien luovutus on mahdollista. Ohjaus 
ja neuvonta on molempien tavoitteiden kannalta tärkeää, koska niihin liittyvät asiat ovat erittäin 
monimutkaisia. EU:n tulisi omaksua aloitteellinen rooli uudistusten edistämisessä ja riittävän tuen 
varmistamisessa kaikilla tasoilla.

10. Taloudellinen ja oikeudellinen ympäristö, joka mahdollistaa riskinoton ja edistää 
innovaatioita

Poliittisten päättäjien on tunnustettava, että liiketoimintaan liittyy väistämättä riskejä, etenkin kun 
kyse on nopeasti kasvavista innovatiivisista toimista. Virkamiesten ja poliitikkojen on siis EU:n 
tasolta alkaen ymmärrettävä vastuullisen riskinoton ja innovaatioiden merkitys sekä otettava tämä 
huomioon päätöksissään ja toimissaan.

11. Edistynyt, yhtenäinen ja saatavilla oleva digitaalinen infrastruktuuri 

Digitalisointi on avainasemassa useimmissa liiketoimintamalleissa, joten liitettävyyden ja 
turvallisuuden tapaiset edellytykset ovat välttämättömiä. EU on ratkaisevassa asemassa digitalisoinnin 
tarvitseman lainsäädännön ja infrastruktuurin määrittelemisessä, mikä on toteutettava yrityksille, 
etenkin pienille ja keskisuurille, suotuisalla tavalla.

12. Kohtuuhintainen ja varma energian ja raaka-aineiden saanti

EU:n linjana on edistää unionin tavoitteita kohti vähähiilistä, uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvaa ja täydellistä kierrätystaloutta. Nämä tärkeät sitoumukset voidaan toteuttaa vain 
laajan liike-elämän aktiivisella osallistumisella, mihin vaaditaan oikeat puitteet, kohdistettu tuki ja 
markkinalähtöinen lähestymistapa.

Ehdotus EU:n toimielimille 
EUROCHAMBRESin 60. juhlavuoden kunniaksi

12 yrittäjyyttä koskevan oikeuden yhteenveto:

Linkki täydelliseen EUROCHAMBRES Declaration of Entrepreneurial Rights -julistukseen, joka 
sisältää täsmällisiä suosituksia seuraavaa EU:n kautta varten: bit.ly/12rights

Yrittäjyyttä koskevien oikeuksien julistus
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