
1. O piaţă unică complet funcţională

Numeroase cerinţe naţionale diferenţiate în mod inutil continuă să împiedice comerţul 
transfrontalier, în special în sectorul serviciilor. În era digitală, regulile şi arhitectura pieţei unice 
trebuie să garanteze că „digital în mod implicit” merge mână în mână cu „transfrontalier în mod 
implicit”.

2. Condiţii comerciale echitabile şi favorabile dincolo de UE

Corelaţia strânsă dintre internaţionalizare şi dezvoltare trebuie să fie valorificată dacă se doreşte 
ca UE să rămână un lider economic global. O abordare ca să includă IMM-urile în politica 
economică, promovare şi susţinere este esenţială pentru acest proces.

3. O forţă de muncă instruită adecvat, calificată şi flexibilă

Competenţele nepotrivite sau absente reprezintă o problemă tot mai stringentă a societăţilor 
europene deoarece pieţele, societatea şi tehnologia evoluează într-un ritm alert. Previzionarea 
competenţelor, mobilitatea, instruirea profesională şi colaborarea dintre companii şi educaţie 
sunt elemente cheie în întâmpinarea acestor preocupări.

4. Integrarea economică eficientă a imigranţilor

Abordarea problemelor umanitare ale crizei refugiaţilor poate avea succes doar printr-o integrare 
socioeconomică eficientă. Imigranţii pot contribui şi la reducerea deficitului de competenţe din 
Europa dacă se implementează o procedură eficientă, bazată pe parteneriat şi cu sprijin specific 
pentru IMM-uri.

5. Soluţii de finanţare disponibile şi adecvate

Asimetria dintre furnizarea finanţării şi nevoile antreprenorilor subminează investiţiile şi 
dezvoltarea. Trebuie făcut mai mult la nivelul UE pentru a asigura o potrivire mai bună între 
aşteptările furnizorilor de finanţare şi societăţile care caută capital.

6. Elaborarea, implementarea şi monitorizarea unei legislaţii UE favorabile IMM-urilor

Nevoia de a „gândi mai întâi la scară mică” este recunoscută la nivel larg şi acceptată la nivel 
formal de clasa politică, dar de multe ori aceasta tot nu reuşeşte să pună în practică principiul 
respectiv. Acest lucru trebuie să se schimbe dacă următorul mandat UE vrea să ajute IMM-urile 
– 99% din toate societăţile europene şi mult peste jumătate din angajaţi şi valoarea adăugată – să 
prospere şi să impulsioneze competitivitatea.

7. Măsuri pentru stimularea unui spirit antreprenorial la nivelul întregii Europe

Clasa politică poate avea un rol esenţial în a face antreprenoriatul să devină mai atractiv. 
Educaţia antreprenorială trebuie integrată în programa de învăţământ şi trebuie acordată atenţie 
specială femeilor şi imigranţilor. Europa trebuie să devină un teren propice pentru antreprenori!

8. Un ecosistem care facilitează crearea şi extinderea societăţilor

Deoarece se construieşte pe ecosistemul bazat pe întreprinderi nou înfiinţate în unele părţi ale 
Europei, trebuie să se facă mai mult pentru a ajuta atât firmele tinere cât şi cele înfiinţate să se 
extindă. Finalizarea pieţei unice este cel mai clar mod prin care UE poate crea oportunităţi pentru 
ca societăţile să evolueze, dar se poate şi trebuie să se facă mai mult la nivel european.

9. O a doua şansă după eşec şi facilitarea transferului de întreprinderi

Europa trebuie să lucreze pentru a reduce la minim eşecul evitabil al societăţilor şi pentru a permite 
transferul de proprietate al societăţilor viabile. Liniile directoare şi recomandările sunt importante 
pentru ambele obiective, dată fiind complexitatea uriaşă implicată. UE trebuie să joace un rol 
proactiv în impulsionarea reformelor şi asigurarea unui sprijin adecvat la toate nivelele.

10. Un mediu economic şi legal care să permită asumarea riscurilor şi să stimuleze inovarea

Clasa politică trebuie să recunoască elementul inevitabil de risc în afaceri, în special în ceea ce 
priveşte activităţile cu creştere rapidă şi novatoare. Prin urmare, oficialii şi politicienii începând 
cu nivelul UE trebuie să înţeleagă asumarea responsabilă a riscului şi inovarea şi să le reflecte în 
deciziile şi acţiunile lor.

11. Infrastructură digitală avansată, interconectată şi accesibilă 

Digitalizarea este un element cheie al majorităţii modelelor de afaceri şi, prin urmare, factorii 
esenţiali de tipul conectivităţii şi securităţii sunt vitali. UE are un rol esenţial în definirea cadrului 
legislativ şi al infrastructurii privind digitalizarea şi trebuie să îl exercite într-un mod care să fie 
favorabil firmelor – în special IMM-urilor.

12. Furnizarea rezonabilă ca preţ şi sigură a energiei şi materiilor prime

Politica UE este de a determina uniunea să aibă o economie cu emisii reduse de carbon, bazată pe 
surse de energie regenerabile şi complet circulară. Aceste angajamente importante se pot îndeplini 
doar cu implicarea activă a comunităţii largi de afaceri, care are nevoie de condiţiile unui cadru 
corect, asistenţă ţintită şi o abordare bazată pe piaţă.

Trimiterea către instituţiile UE cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a EUROCHAMBERS

Rezumatul celor 12 drepturi antreprenoriale:

Link către Declaraţia completă a EUROCHAMBERS privind drepturile antreprenoriale, inclusiv 
recomandările specifice pentru următorul mandat UE:bit.ly/12rights
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