
1. W pełni funkcjonalny i jednolity rynek

Wiele niepotrzebnie zróżnicowanych przepisów krajowych nieustannie utrudnia handel transgraniczny, 
stwarzając szczególne utrudnienia dla sektora usług. W erze cyfrowej zasady oraz architektura jednolitego 
rynku muszą gwarantować, iż „domyślna cyfryzacja” będzie zgodna z „domyślnym systemem 
transgranicznym”.

2. Sprawiedliwe i korzystne warunki handlowe poza UE

Jeżeli UE ma pozostać światowym liderem gospodarczym, należy wykorzystać silną zależność pomiędzy 
internacjonalizacją a wzrostem gospodarczym. Kluczowym elementem tego procesu jest uwzględnienie 
MŚP w polityce handlowej, promocji, a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia.

3. Odpowiednio wyszkolona, wykwalifikowana i elastyczna siła robocza

Ponieważ tempo zmian rynkowych, społecznych i technologicznych nieustannie rośnie, niedopasowanie 
umiejętności oraz niedobory w obrębie wykwalifikowanej siły roboczej są dla europejskich przedsiębiorstw 
coraz większym problemem. Dlatego kluczowym elementem przyczyniającym się do rozwiązania tego 
problemu jest prognozowanie potrzebnych umiejętności, mobilność, szkolenia zawodowe i współpraca 
biznesowo-edukacyjna.

4. Skuteczna integracja ekonomiczna migrantów

Stawienie czoła humanitarnemu wyzwaniu, jakim jest kryzys związany z uchodźcami, wymaga skutecznej 
integracji społeczno-gospodarczej. Migranci mogą pomóc zredukować braki w zakresie niewykwalifikowanej 
kadry roboczej w Europie, jeżeli tylko wdrożona zostanie skuteczna, oparta na partnerstwie procedura 
uwzględniająca w szczególności MŚP.

5. Dostępność oraz odpowiednie dostosowanie rozwiązań w zakresie finansowania

Brak równowagi pomiędzy sposobami finansowania a potrzebami przedsiębiorców osłabia zarówno 
przestrzeń inwestycyjną, jak i sam wzrost gospodarczy. Sytuacja ta wymaga dołożenia większych starań 
w celu zagwarantowania lepszego dopasowania oczekiwań podmiotów finansujących do przedsiębiorstw 
poszukujących kapitału na poziomie UE.

6. Projektowanie, wdrażanie i monitorowanie ustawodawstwa UE przyjaznego MŚP

Mimo, iż potrzeba „myślenia na małą skalę” jest powszechnie i formalnie uznawana przez decydentów 
politycznych, to nadal często ta zasada nie jest stosowana w praktyce. Sytuacja ta musi się zmienić, jeśli 
kolejna kadencja UE ma pomóc MŚP – a więc 99% wszystkich europejskich przedsiębiorstw i znacznie 
ponad połowie podmiotów zatrudniających oraz wnoszących wartość dodaną – w rozwoju i zwiększaniu 
ich konkurencyjności.

7. Działania pobudzające przedsiębiorczy sposób myślenia całej Europy

Decydenci polityczni mają szansę realnego przyczynienia się do uatrakcyjnienia przedsiębiorczości. 
Konieczne jest uwzględnienie w programach nauczania edukacji z zakresu przedsiębiorczości, ze 
szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz migrantów. Europa musi stać się dla przedsiębiorców 
prawdziwym domem!

8. Ekosystem przyjazny tworzeniu i rozwojowi przedsiębiorstw

Opierając się na dynamicznym, europejskim ekosystemie młodych przedsiębiorstw, konieczne jest podjęcie 
znacznie intensywniejszych działań w kierunku zapewnienia wsparcia w rozwoju zarówno młodym, jak 
i już istniejącym przedsiębiorstwom. Ukończenie procesu tworzenia jednolitego rynku jest najbardziej 
oczywistym sposobem, w jaki UE może zapewnić przedsiębiorstwom możliwości poszerzania skali 
działalności. Sytuacja ta, na poziomie europejskim, wymaga przede wszystkim znacznego rozszerzenia i 
zintensyfikowania realizowanych działań.

9. Druga szansa w przypadku bankructwa oraz ułatwienie przenoszenia praw własności dla 
przedsiębiorstw

Europa musi działać na rzecz minimalizowania możliwych do uniknięcia upadłości oraz umożliwienia 
przenoszenia praw własności rentownych przedsiębiorstw. W osiągnięciu obu tych niezwykle złożonych w 
swej istocie celów niewątpliwie pomocne będą odpowiednie wskazówki i porady. UE powinna odgrywać 
aktywną rolę w stymulowaniu reform i zapewnianiu odpowiedniego wsparcia na wszystkich szczeblach 
realizowanych działań.

10. Środowisko gospodarcze i prawne pozwalające na podejmowanie ryzyka oraz stymulację 
innowacyjności

Decydenci polityczni muszą zaakceptować nieodłączny element ryzyka, jaki towarzyszy działaniom 
biznesowym, w szczególności w kontekście intensywnego rozwoju i innowacji. Urzędnicy i politycy na 
szczeblu UE muszą zatem zrozumieć na czym polega odpowiedzialne podejmowanie ryzyka i podążanie 
drogą innowacji, uwzględniając powyższe czynniki w podejmowanych przez siebie decyzjach i działaniach.

11. Zaawansowana, połączona i dostępna infrastruktura cyfrowa 

Cyfryzacja jest kluczowym elementem większości modeli biznesowych, dlatego na pierwszy plan wysuwają 
się takie czynniki, jak łączność czy bezpieczeństwo. UE odgrywa zasadniczą rolę w określaniu ram prawnych 
oraz ram dla infrastruktury w kontekście całego procesu cyfryzacji, dlatego ma ona obowiązek czynić to w 
sposób przyjazny dla przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla MŚP.

12. Niedrogie i bezpieczne dostawy energii i surowców

Polityka UE jest siłą napędową Unii w zakresie tworzenia w pełni cyrkulacyjnej gospodarki niskoemisyjnej, 
opartej na odnawialnych źródłach energii. Te jakże ważne zobowiązania można zrealizować jedynie poprzez 
aktywne zaangażowanie dużej społeczności biznesowej, co wymaga stworzenia odpowiednich warunków 
ramowych, ukierunkowanego wsparcia oraz podejścia rynkowego.
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