
1. Visiškai veikianti bendroji rinka

Tarpvalstybinę prekybą, ypač paslaugų sektoriuje, ir toliau trikdo daugelis nereikalingų skirtingų 
nacionalinių reikalavimų. Skaitmeninėje eroje bendrosios rinkos taisyklės ir architektūra turi 
užtikrinti, kad „tarpvalstybinis“ veiksnys būtų ir „skaitmeninis pagal nutylėjimą“.

2. Sąžiningos ir palankios prekybos sąlygos už ES ribų

Jei ES nori likti pasauline ekonomikos lydere, būtina pasinaudoti stipriais ryšiais tarp 
tarptautinimo ir plėtros. Šiame procese pagrindinis dėmesys skiriamas MVĮ integracinis 
požiūriui į prekybos politiką, skatinimą ir paramą.

3. Tinkamai kvalifikuota, kompetentinga ir lanksti darbo jėga

Įgūdžių neatitikimai ir trūkumai kelia vis didesnį susirūpinimą Europos įmonėms, nes rinkos, 
visuomenė ir technologijos vystosi vis sparčiau. Įgūdžių prognozavimas, mobilumas, profesinis 
mokymas ir bendradarbiavimas verslo srityje yra pagrindiniai šių problemų sprendimo 
elementai.

4. Veiksminga migrantų ekonominė integracija

Kova su humanitarine pabėgėlių krize gali būti sėkminga tik pasitelkus veiksmingą socialinę ir 
ekonominę integraciją. Migrantai taip pat gali padėti užpildyti įgūdžių spragas Europoje, jei bus 
sukurta veiksminga, partneryste pagrįsta procedūra, pagal kurią bus teikiama konkreti parama 
MVĮ.

5. Galimi ir tinkami finansavimo sprendimai

Finansavimo pasiūlos ir verslininkų poreikių nesutapimas kenkia investicijoms ir stabdo plėtrą. 
ES lygmeniu reikia daugiau nuveikti siekiant užtikrinti geresnį finansavimo teikėjų ir kapitalo 
ieškančių įmonių lūkesčių atitiktį.

6. MVĮ palankių ES teisės aktų rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena

Politikos formuotojai visuomet remia ir oficialiai pripažįsta būtinybę pirmiausia galvoti apie 
smulkiuosius, tačiau šis principas per dažnai nepaisomas. Jei nauja ES valdžia ketina padėti 
MVĮ klestėti ir skatinti jų konkurencingumą, šis požiūris turi keistis; MVĮ sudaro 99 proc. visų 
Europos įmonių ir sukuria daugiau nei pusę darbo vietų ir pridėtinės vertės.

7. Priemonės, skatinančios verslumo mąstymą visoje Europoje

Politikos formuotojai gali prisidėti prie verslumo patrauklumo. Verslumo ugdymas turėtų būti 
integruotas į mokymo programas, ypatingą dėmesį skiriant moterims ir migrantams. Europa 
turi tapti verslininkų židiniu!

8. Ekosistema, palengvinanti įmonių steigimą ir plėtrą

Stiprinant energingą startuolių ekosistemą tam tikruose Europos regionuose, reikia dėti daugiau 
pastangų skatinant tiek jaunų, tiek įsitvirtinusių įmonių plėtrą. Bendrosios rinkos sukūrimas yra 
tiksliausias būdas, kuriuo ES gali sudaryti galimybes įmonėms plėsti savo veiklą, tačiau Europos 
lygmeniu gali ir turi būti nuveikta daug daugiau.

9. Antroji galimybė po nesėkmės ir verslo perdavimo palengvinimas

Europa turi stengtis kuo labiau sumažinti išvengiamą verslo nesėkmę ir sudaryti sąlygas 
gyvybingų įmonių nuosavybės perdavimui. Vadovavimas ir patarimai yra svarbūs abiem šiems 
tikslams pasiekti, atsižvelgiant į proceso sudėtingumą. ES turėtų aktyviai dalyvauti skatindama 
reformas ir užtikrindama tinkamą paramą visais lygmenimis.

10. Ekonominė ir teisinė aplinka, kurioje galima rizikuoti ir imtis naujovių

Politikos formuotojai turi pripažinti neišvengiamą rizikos veiksnį versle, ypač kalbant apie 
sparčiai augančią, inovatyvią veiklą. Todėl ES lygmens pareigūnai ir politikai turi suprasti 
atsakingą rizikavimą ir inovacijas ir perkelti tokį supratimą į savo sprendimus ir veiksmus.

11. Pažangi, tarpusavyje susijusi ir prieinama skaitmeninė infrastruktūra 

Skaitmeninimas yra pagrindinė daugelio verslo modelių sudedamoji dalis, todėl tokie veiksniai 
kaip ryšys ir saugumas yra labai svarbūs. ES vaidina lemtingą vaidmenį apibrėždama su 
skaitmeninimu susijusią teisėkūros ir infrastruktūros sistemą ir turi jį atlikti atsižvelgdama į 
verslą, ypač į MVĮ.

12. Įperkamos ir saugios energijos ir žaliavų atsargos

ES politikoje Sąjunga skatinama siekti netaršios, atsinaujinančios ir visiškai žiedinės 
ekonomikos. Šiuos svarbius įsipareigojimus galima įgyvendinti tik aktyviai dalyvaujant plačiajai 
verslo bendruomenei, kuriai esminės yra tinkamos pradinės sąlygos, tikslinga parama ir rinka 
pagrįstas požiūris.
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