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INOVATIVNÍ, INKLUZIVNÍ A UDRŽITELNOU EVROPU



“Komory a miliony malých, středních a velkých 
podniků, které komory zastupují a kterým 
poskytují služby v celé Evropě, jsou klíčovými 
aktéry budoucnosti EU. Proto síť komor 
aktivně podpořila evropské volby v roce 2019, 
a proto také věříme, že je vyšší účast voličů 
důvodem k optimismu. 

K podchycení tohoto optimismu a jeho 
přeměnu na konkrétní pokrok je třeba, aby 
priority a aktivity orgánů EU v období 
2019–2024 byly zacíleny na účinné řešení 
hlavních starostí občanů: 

Při řešení těchto výzev, vytváření příležitostí a 
podpory inovací a konkurenceschopnosti má 
klíčovou úlohu podnikatelská veřejnost. 
Politika EU musí usnadnit plnění této úlohy, 
nikoliv ji omezovat tak, abychom společně 
postoupili dále a spojili síly s oživeným 
evropským duchem.”
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Bezpečnosti, změny klimatu, 
nezaměstnanosti mládeže 
či přistěhovalectví.



Pevný, plně funkční 
jednotný trh
…nejen v samotných právních 
předpisech, ale také ve způsobu, 
jakým jsou tyto základní kameny 
EU zprostředkovány a uplatňovány 
na vnitrostátní úrovni.

Ambiciózní obchodní a
investiční agenda EU
…která přináší užitek všem, 
je přístupná i nejmenším 
společnostem a podporuje na 
mezinárodní úrovni vzájemně 
výhodný obchod a investice.

DOPORUČENÍ

• Přistupovat ke globalizaci podobně jako k 
evropské integraci a jít příkladem při uzavírání 
propracovaných komplexních obchodních 
dohod s významnými obchodními partnery EU, 
založených na spravedlivé hospodářské soutěži 
a reciprocitě, a při zavádění účinné evropské 
hospodářské diplomacie, která bude stavět na 
stávajících strukturách.

• Podporovat a posilovat promyšlený 
mnohostranný systém tím, že bude EU hrát 
vedoucí úlohu v modernizaci Světové obchodní 
organizace (WTO) a v rozvoji její agendy pro 
malé a střední podniky.

• Posílit povědomí podnikatelů o dohodách o 
volném obchodu a jejich praktické využívání 
prostřednictvím evropských akčních 
implementačních plánů, které budou 
realizovány v úzké partnerské spolupráci 
Komise, členských států a jejich podnikatelské 
veřejnosti, zejména národních komor.

DOPORUČENÍ

• Obnovit úsilí o otevření vnitřního trhu služeb 
s nedvojsmyslnou podporou členských států, 
vypořádat se s neodůvodněnými regulatorními 
překážkami, snižovat administrativu, zlepšit 
notifikační postupy a zaručit smluvní volnost.

• Zajistit, aby se legislativa na ochranu 
spotřebitele nestala kontraproduktivní zátěží, 
aby on-line a off-line požadavky byly 
přiměřené a aby se předešlo přehnaným 
požadavkům na informace od výrobců.

• Nekompromisně prosazovat uplatňování 
pravidel jednotného trhu na základě 
spolehlivých údajů, jejich důsledné dodržování 
ve všech členských státech a pravidelné 
hodnocení pokroku na ministerské úrovni.



Lepší přizpůsobení 
dovedností
… založené na celoevropských
řešeních, která umožní podnikům i 
občanům využít svůj potenciál.

…která umožní podnikům směrovat 
přechod od současných modelů 
výroby a spotřeby k udržitelnému a 
konkurenceschopnému hospodářství.

Vyvážená a účinná evropská 
reakce na měnící se klima 
a životní prostředí

DOPORUČENÍ

• Potvrdit zvýšení rozpočtu programu 
Erasmus + na období 2021–27 a navýšení 
alokace finančních prostředků na opatření v 
oblasti mobility odborného vzdělávání a 
přípravy (OVP).
• Přijmout a realizovat strategický rámec pro 
spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a 
přípravy po roce 2020, který by měl stanovit 
výuku na pracovišti jako středobod všech 
programů odborného vzdělávání a přípravy a 
který by umožnil propustnost mezi obecnými, 
odbornými a vysokoškolskými studijními 
směry.
• Provádět opatření ke zvýšení mobility, 
zejména umožnit zaměstnavatelům lépe 
posoudit znalosti a dovednosti lidí z jiné země 
a usnadnit rozvoj a využívání celoevropských 
údajů o dovednostech.

DOPORUČENÍ

• Sladit budoucí průmyslovou a klimatickou 
politiku, přičemž je třeba brát náležitý ohled 
na potřeby podniků - zejména malých a 
středních - a konzistentně a vyváženě řešit 
zlomové výzvy, jako je přístup k surovinám, 
konkurenceschopné a bezpečné dodávky 
energie či dekarbonizace.

• Navrhnout „Akční plán pro oběhové 
hospodářství 2.0“, který dá do rovnováhy 
ekologické a hospodářské zájmy a zaměří se 
na plně funkční jednotný trh s druhotnými 
surovinami, který sníží překážky poškozující 
obchod mezi členskými státy.

• Důkladně posoudit potenciál efektivnosti 
nákladů, odolnosti a udržitelnosti budoucích 
opatření týkajících se materiálových toků, 
spotřeby energie a optimalizace investic, a to 
v úzké spolupráci s klíčovými zúčastněnými 
stranami, v neposlední řadě komorami.



Plně propojená 
digitální Evropa
…opírající se o pokročilou, 
bezpečnou a dostupnou digitální 
infrastrukturu.

…který zajistí, aby politika byla 
koncipována, navrhována a realizována 
z pohledu 99 % podniků v EU, kterými 
jsou mikro, malé nebo střední podniky.

Konzistentní a komplexní 
přístup k malým a středním 
podnikům ve všech 
institucích a ve všech 
příslušných oblastech politiky

DOPORUČENÍ

• Důsledně uplatňovat zásadu „myslet 
nejdříve v malém“ na rozvoj a provádění 
politik, při tom vycházet z důkladné analýzy 
nákladů a přínosů a z komplexních údajů a 
opírat se o pevné interní postupy a politický 
závazek na vysoké úrovni.

• Zajistit účinnější koordinaci jak uvnitř 
institucí EU a členských států, tak mezi nimi 
navzájem v těch oblastech politiky, které mají 
pro malé a střední podniky zásadní význam, s 
cílem posílit konkurenceschopnost a snížit 
zátěž malých podniků.

• Podporovat a investovat do 
podnikatelského prostředí, které bude 
příznivě nakloněno výzkumu a inovacím, 
zajistí odpovídající financování malých a 
středních podniků, a tak jim umožní 
naplňovat jejich potenciál při posilování 
konkurenceschopnosti Evropy a její reakce 
na zlomové výzvy.

DOPORUČENÍ

• Standard 5G jako předpoklad pro to, aby EU 
dohnala digitálně vyspělé ekonomiky, musí být 
zaveden široce, rychle a bezpečně, aby byla 
zajištěna jeho dostupnost pro všechny 
evropské podniky.

• Zaručit spravedlivé a rovné digitální 
prostředí pro malé a střední podniky, zejména 
prostřednictvím aktivních politik hospodářské 
soutěže s cílem zabránit platformám ve 
zneužívání dominantního postavení na trhu.

• Pokročit směrem k integrovanému 
evropskému jednotnému digitálnímu trhu jako 
předpokladu působení globálních evropských 
digitálních hráčů a digitální autonomie, a to 
prostřednictvím harmonizovaných pravidel a 
norem v oblastech, jako je kybernetická 
bezpečnost, lokalizace dat nebo komunikace 
mezi počítači.
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Obchodní a průmyslové 
komory zastupují reálnou 
ekonomiku. Asociace 
evropských obchodních a 
průmyslových komor 
EUROCHAMBRES, 
založená v roce 1958, 
prezentuje názory milionů 
podniků sdružených v 
komorách 43 zemí.
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