
1. Enoten trg, ki deluje

Več nepotrebnih razlik v zahtevah na nacionalni ravni še naprej ovira čezmejno trgovino, predvsem 
v sektorju storitev. V digitalnem času morajo pravila in arhitektura enotnega trga omogočati, da se 
»privzeto digitalno« ujema s »privzeto čezmejno«.

2. Pošteni in ugodni pogoji trgovanje preko meja EU

Izkoristiti je treba močna soodvisnost med internacionalizacijo in rastjo, če želimo, da EU ostane 
vsesvetovno vodilna gospodarska sila. Osrednjega pomena v tem procesu je pristop, ki vključuje 
majhna in srednje velika podjetja, trgovinske politike, promocije in podpore.

3. Ustrezno usposobljena, kvalificirana in prožna delovna sila

Neustrezne in pomanjkljive spretnosti in znanja vedno bolj skrbijo evropska podjetja, saj se trgi, 
družba in tehnologija razvijajo zelo hitro. Napovedovanje potreb po spretnostih, mobilnost, 
poklicno usposabljanje in sodelovanje med sektorjema izobraževanja in poslovanja so bistveni.

4. Učinkovito ekonomsko vključevanje priseljencev

Človekoljubno vprašanje na izzive begunske krize je možno reševati samo z učinkovitim socialno-
ekonomskim vključevanjem. Priseljenci lahko zapolnijo vrzel pri pomanjkanju spretnosti in znanj 
v Evropi, če določimo učinkovit postopek, ki bo temeljil na partnerstvu in posebni podpori za 
majhna in srednje-velika podjetja.

5. Dostopne in ustrezne finančne rešitve

Asimetričnost med financiranjem in potrebami podjetnikov spodkopava investicije in rast. Na 
ravni EU je treba bolje uskladiti pričakovanja financerjev s pričakovanji družb, ki potrebujejo 
kapital.

6. Priprava, izvajanje in spremljanje zakonodaje EU, prijazne do majhnih in srednje velikih 
podjetij

Z načelom, da je »najprej pomisli na majhne«, se sicer strinja in priznava veliko oblikovalcev politik, 
vendar ga prepogosto ne uspejo udejanjiti. To se mora spremeniti, če naj bi naslednje obdobje EU 
pomagalo majhnih in srednje velikim podjetjem – 99 % vseh evropskih poslovnih družb ter več 
kot polovica zaposlitev in dodane vrednosti – uspeti, se razvijati in ostati konkurenčni.

7. Ukrepi za spodbujanje podjetniške miselnosti v Evropi

Oblikovalci politik lahko pomembno vplivajo na izboljšanje privlačnosti podjetništva. Vzgoja 
za podjetnost mora postati del izobraževalnega programa, s posebnim poudarkom na ženskah in 
priseljencih. Evropa mora postati vzgajališče podjetnikov!

8. Ekosistem, v katerem je enostavneje ustanoviti in širiti podjetje

Pri vzpostavljanju dinamičnega ekosistema za mlada, zagonska podjetja v posameznih delih 
EU je treba bolje podpreti tako mlada kot uveljavljena podjetja, ki želijo širiti svojo dejavnost. 
Vzpostavitev enotnega trga je najočitnejši način za Evropo, da ustvari priložnosti za rast in krepitev 
podjetij, vendar lahko in je treba na evropski ravni narediti še več.

9. Druga priložnost po neuspehu in poenostavitev prenosa

Evropa se mora truditi čim bolj zmanjšati poslovne neuspehe, ki se jim je možno izogniti, ter 
omogočiti prenos lastništva uspešnih podjetij. Svetovanje in vodenje je pomembno za oba cilja, saj 
gre za zelo kompleksen izziv. EU mora imeti proaktivno vlogo pri reformiranju in zagotavljanju 
ustrezne podpore na vseh ravneh.

10. Gospodarska in pravna ureditev, ki omogoča prevzemanje tveganj in spodbuja inovacije

Oblikovalci politik morajo prepoznati, daj je tveganje nepogrešljivo pri poslovanju, predvsem 
v povezavi z visoko rastjo, inovativnimi dejavnostmi. Uradniki in politiki na ravni EU in niže 
morajo razumeti koncept odgovornega prevzemanja tveganja in inovativnosti ter to razumevanje 
umestiti v sklepe, odločitve in ukrepe.

11. Napredna, povezana in dostopna digitalna infrastruktura 

Digitalizacija je najpomembnejši sestavni deli večine poslovnih modelov, zato so bistvenega 
pomena podporni mehanizmi, kot sta povezljivost in varnost. EU postavi pravni in infrastrukturni 
okvir za digitalizacijo; ta okvir mora biti prijazen do podjetij, predvsem majhnih in srednje velikih.

12. Dostopna in varna dobava energije in surovin

Politika EU spodbuja uresničevanja cilja unije, da vzpostavi popolnoma krožno gospodarstvo, ki 
temelji na obnavljanju in nizkem ogljičnem odtisu. Te pomembne zaveze so uresničljive samo z 
aktivno participacijo širše poslovne skupnosti, ki mora temeljiti na ustreznih okvirnih pogojih, 
ciljni podpori in na tržno usmerjenih pristopih.

Izročeno institucijam EU ob priložnosti 
60. obletnice EUROCHAMBRES (Združenje evropskih 
gospodarskih zbornic)
Povzetek 12 podjetniških pravic:

Povezava na izjavo o podjetniških pravicah EUROCHAMBRES, vključno s posebnimi predpisi za 
naslednje obdobje EU: bit.ly/12rights

Izjava o podjetniških pravicah
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