
1. En fullt fungerande inre marknad

Många nationella krav som helt i onödan skiljer sig åt mellan olika länder hindrar fortfarande 
gränsöverskridande handel, speciellt inom tjänstesektorn. I den digitala eran måste reglerna för den 
inre marknaden och dess uppbyggnad säkerställa att ”digitalt som standard” går hand i hand med 
”gränsöverskridande som standard”.

2. Rättvisa och gynnsamma handelsvillkor utanför EU

Den starka kopplingen mellan internationalisering och tillväxt måste utnyttjas om EU ska fortsätta ligga 
i framkant i den globala ekonomin. En syn på handelspolitik, främjande och stöd som inkluderar små- 
och medelstora företag är central i den här processen.

3. En korrekt utbildad, kvalificerad och flexibel arbetsstyrka

I takt med att marknader, samhällen och teknik utvecklas allt snabbare blir kompetensglapp och 
kompetensbrister ett större orosmoln för europeiska företag. Kompetensprognoser, rörlighet, 
yrkesutbildning och samarbete inom handelsutbildning är viktiga faktorer om man ska bemöta denna 
oro.

4. Effektiv ekonomisk integration av migranter

Det enda sättet att hantera den humanitära utmaning som flyktingkrisen innebär är genom effektiv 
socioekonomisk integration. Migranter kan även bidra till att minska kompetensbristen i Europa om 
en effektiv, samarbetsbaserad metod med specifikt stöd för små och medelstora företag implementeras.

5. Lättillgängliga och lämpliga ekonomiska lösningar

En obalans mellan tillgången till finansiering och behoven hos entreprenörer underminerar investering och 
tillväxt. Vi måste göra mer på EU-nivå för att säkerställa att förväntningarna hos finansieringsleverantörer 
och företag som efterfrågar kapital stämmer bättre överens.

6. Utformning, implementering och övervakning av EU-lagstiftning som främjar små och 
medelstora företag

Behovet av att ”tänka litet” inledningsvis är väl etablerat och formellt erkänt av politiker, men de 
misslyckas ofta med att tillämpa detta i praktiken. Om nästa EU-period ska hjälpa små och medelstora 
företag – som utgör 99 % av alla europeiska företag, sysselsätter drygt hälften av arbetsstyrkan och tillför 
mervärde – att blomstra och främja konkurrenskraften måste detta förändras.

7. Åtgärder för att stimulera entreprenörstänkande i Europa

Politiker kan vara avgörande för att göra entreprenörskap mer lockande. Utbildning i entreprenörskap 
bör vara en integrerad del av läroplanen och särskilt fokus bör läggas på kvinnor och migranter. Europa 
måste bli en grogrund för entreprenörer!

8. Ett ekosystem som underlättar startande och expansion av företag

Vi måste bygga vidare på det livliga ekosystem för nystartade företag som redan finns i delar av Europa 
och göra mer för att hjälpa både nya och redan etablerade företag att expandera. Det tydligaste sättet för 
EU att skapa möjligheter för företag att växa är att fullborda den inre marknaden, men det både går och 
bör göras mycket mer på europeisk nivå.

9. En andra chans när man misslyckats och enklare företagsöverlåtelse

Europa måste arbeta för att minimera konkurser som kan undvikas och främja överlåtelse av äganderätten 
till livsdugliga företag. Eftersom frågan är så komplicerad är riktlinjer och råd viktigt för båda dessa mål. 
EU bör ta en proaktiv roll i att främja reformer och säkerställa lämpligt stöd på alla nivåer.

10. En ekonomisk och juridisk miljö som möjliggör risktagande och stimulerar innovation

Politiker måste erkänna den oundvikliga risken det innebär att driva ett företag, speciellt i relation till 
innovativ verksamhet med hög tillväxt. Tjänstemän och politiker från EU-nivå och nedåt måste därför 
förstå ansvarsfullt risktagande och innovation och låta detta återspeglas i beslut och åtgärder.

11. Avancerad, sammankopplad och tillgänglig digital infrastruktur 

Digitalisering är en viktig del av de flesta affärsmodeller, så stödresurser som anslutningsmöjligheter och 
säkerhet är otroligt viktiga. EU bidrar till att definiera den lagstiftande ramen och infrastrukturramen 
för digitalisering och måste göra det på ett sätt som är företagsvänligt, speciellt för små och medelstora 
företag.

12. Prisvärd och säker energi- och råvaruförsörjning

EU:s politik är drivande i unionens strävan efter en helt cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp 
baserad på förnybara energikällor. Dessa viktiga åtaganden kan bara uppfyllas genom att hela affärsvärlden 
engagerar sig aktivt, vilket kräver rätt ramvillkor, riktat stöd och ett marknadsbaserat tillvägagångssätt.
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