
1. Teljes mértékben működő egységes piac

Számos szükségtelen eltérő nemzeti követelmény továbbra is akadályozza a határokon átnyúló 
kereskedelmet, különösen a szolgáltatási ágazatban. A digitális korban az egységes piac 
szabályainak és felépítésének biztosítania kell, hogy az „alapértelmezésben digitális” együtt járjon 
az „alapértelmezésben határokon átnyúló”-val.

2. Tisztességes és kedvező kereskedelmi az EU határain túl

A nemzetköziség és a növekedés közötti szorosan összefüggést ki kell használni, ha azt szeretnénk, 
hogy az EU továbbra is a globális gazdaság élvonalába tartozzék. A kereskedelmi politikáknak 
a kkv-k felé irányuló inkluzív megközelítése és azok támogatás központi jelentőségű ebben a 
folyamatban.

3. Megfelelő készségekkel rendelkező, szakképzett és rugalmas munkaerő

Készségkereslet és -kínálat közötti eltérés egyre növekvő aggodalmat okoz az európai cégekben, 
hiszen a piacok, a társadalom és a technológia egyre fokozódó ütemben alakul. A szakképzettségekre 
irányuló igények előrejelzése, a mobilitás, a szakképesítések és a vállalkozói ismeretek oktatásának 
együttműködése kulcsfontosságú tényezők ezen aggodalmak kezelésében.

4. A migránsok gazdaságilag hatékony integrálása

A menekültválság humanitárius kihívásának kezelése csak hatékony társadalmi-gazdasági 
integráción keresztül lehet sikeres. A migránsok emellett orvosolhatják az európai készségek 
hiányát, amennyiben hatékony, partnerségen alapuló, a kkv-kat különleges támogatásban részesítő 
folyamatot vezetnek be.

5. Elérhető és megfelelő pénzügyi megoldások

A finanszírozási támogatások és a vállalkozók igényei között fennálló aszimmetria aláássa a 
befektetést és a növekedést. Többet kell tenni uniós szinten, hogy a pénzügyi szolgáltatók és a tőkét 
kereső cégek elvárásai közelebb kerüljenek egymáshoz.

6. Az uniós jogszabályok kkv-barát kidolgozása, végrehajtása és nyomonkövetése

Annak igénye, hogy „gondolkozz először kicsiben!” széles körben és hivatalosan elismert gondolat 
a politikai döntéshozók körében, ennek ellenére továbbra is túl gyakran fordul elő, hogy nem 
alkalmazzák ezt az elvet a gyakorlatban. Ennek változnia kell, ha a követező EU időszak segíteni 
fog a kkv-knak – az európai cégek 99%-ának, és a foglalkoztatás és hozzáadott érték jóval több 
mint a felének –, hogy fejlődjenek és versenyképesség motorjai legyenek.

7. A vállalkozói szellemet ösztönző intézkedések Európa-szerte

A szakpolitikai döntéshozóknak segítenie kell, hogy a vállalkozások létrehozása vonzóbbá váljon. 
A vállalkozási ismeretek oktatását integrálni kell a tanmenetbe, és különös figyelmet kell szentelni 
a nőknek és a migránsoknak. Európa váljon a vállalkozások melegágyává!

8. A cégek létrehozását és terjeszkedését könnyítő környezet

Az Európa különböző pontjaink lévő vibráló start-up környezetre építve többet kell tenni mind 
a fiatal, mind a már kiépült cégek terjeszkedése érdekében. Az egységes piac beteljesítése a 
legegyszerűbb út, amely által az EU lehetőségeket tud teremteni a cégek számára a felfutáshoz, de 
európai szinten ennél sokkal többet kell tenni.

9. Kudarc esetén második esély és az üzlet átadásának könnyítése

Európának dolgoznia kell azon, hogy minimalizálja az elkerülhető üzleti kudarcok számát, és 
lehetővé tegye az életképes cégek tulajdonjogának átadását. Mindkét célhoz fontos az iránymutatás 
és a tanácsadás, tekintve az érintett területek összetettségét. Az EU-nak proaktív szerepet kell 
játszania a reformok ösztönzésében és a megfelelő támogatás biztosításában minden szinten.

10. A kockázatvállalást lehetővé tevő és az innovációt ösztönző gazdasági és jogi környezet

A politikai döntéshozóknak el kell ismerniük a cégekben rejlő elkerülhetetlen kockázatot, 
különösen a gyors növekedéssel járó, innovatív tevékenységekkel kapcsolatban. Az EU szintjétől 
lefelé működő hivatalnoknak és politikusoknak meg kell érteniük a felelős kockázatvállalást és 
innovációt, és ezt bele kell foglalniuk döntéseikbe és intézkedéseikbe.

11. Fejlett, egymásba kapcsolódó és elérhető digitális infrastruktúra 

A digitalizáció a legtöbb üzleti modell kulcsfontosságú eleme, ezért az ezt lehetővé tevő tényezők, 
mint az összekapcsoltság és a biztonság létfontosságú. Az EU hozzájárul a digitalizációhoz szükséges 
jogszabályi és infrastrukturális keretrendszer meghatározásához, és ezt cégbarát (különösen kkv-
barát) módon kell tennie.

12. Megfizethető és biztonságos energiaellátás és nyersanyagok

Az EU politikája ösztönzi az Unió törekvését a karbonszegény, megújulóenergia-alapú és 
tökéletesen körforgásos gazdaságra. Ezek a lényeges elkötelezettségek kizárólag a széles körű üzleti 
közösség aktív elköteleződése esetén tarthatók, ami megfelelő keretfeltételeket, célzott támogatást 
és piacalapú megközelítést igényel.

Az uniós intézményeknek címzett beadvány 
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A 12 vállalkozói jog összegfoglalása:

Hivatkozás az EUROCHAMBRES Vállalkozói Jogok Nyilatkozatának teljes verziójához, 
beleértve a következő uniós időszakra szóló konkrét ajánlásokat: bit.ly/12rights

Vállalkozói Jogok Nyilatkozata

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

PARRAGH LÁSZLÓ 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


