
1. Μια πλήρως λειτουργική Ενιαία Αγορά
Πολλές αχρείαστες και διαφορετικές εθνικές απαιτήσεις συνεχίζουν να εμποδίζουν το διασυνοριακό εμπόριο, 
κυρίως όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών. Στην ψηφιακή εποχή, οι κανόνες και η αρχιτεκτονική της 
ενιαίας αγοράς πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ψηφιακή δυνατότητα συμβαδίζει με τη διασυνοριακή δυνατότητα.

2. Δίκαιες και ευνοϊκές εμπορικές συνθήκες πέρα από την ΕΕ
Η άμεση συσχέτιση μεταξύ της διεθνοποίησης και της ανάπτυξης πρέπει να αξιοποιηθεί αν θέλουμε η ΕΕ να 
παραμείνει ένας διεθνής οικονομικός πρωταγωνιστής. Μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τις ΜΜΕ στην 
εμπορική πολιτική, θα τις προωθεί και θα τις στηρίζει είναι εκ των ων ουκ άνευ στην όλη διαδικασία.

3.  Ένα ευέλικτο εργατικό δυναμικό που θα έχει τις δέουσες δεξιότητες και προσόντα
Η αναντιστοιχία στις δεξιότητες αλλά και η έλλειψη δεξιοτήτων προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία για τις 
Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καθώς οι αγορές, η κοινωνία και η τεχνολογία αναπτύσσονται με αυξανόμενους 
ρυθμούς. Η πρόβλεψη δεξιοτήτων, η κινητικότητα, η επαγγελματική κατάρτιση και η συνεργασία μεταξύ του 
εκπαιδευτικού συστήματος και των επιχειρήσεων αποτελούν βασικά συστατικά για αντιμετώπιση των ανησυχιών.

4. Η αποτελεσματική οικονομική ενσωμάτωση των μεταναστών
Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής πρόκλησης που οφείλεται στην προσφυγική κρίση μπορεί να επιτύχει 
μόνο μέσω αποτελεσματικής κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης. Οι μετανάστες μπορούν επίσης να 
βοηθήσουν στη μείωση της έλλειψης δεξιοτήτων στην Ευρώπη νοουμένου ότι θα εισαχθεί  μία  αποδοτική 
συνεταιριστική διαδικασία  με συγκεκριμένη στήριξη για τις ΜΜΕ.

5. Διαθέσιμες και κατάλληλες χρηματοδοτικές λύσεις
Η ασυμμετρία μεταξύ της προσφοράς χρηματοδότησης και των αναγκών των επιχειρηματιών υποθάλπει 
τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Πρέπει να γίνουν περισσότερα στο επίπεδο της ΕΕ για να διασφαλίσουν 
καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ των προσδοκιών των χρηματοδοτικών οργανισμών και των επιχειρήσεων που 
αναζητούν κεφάλαια.

6. Φιλική προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση 
των νομοθεσιών της ΕΕ
Αν και η ανάγκη για «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» αναγνωρίζεται ευρέως και είναι επίσημα 
αποδεκτή στους διαμορφωτές πολιτικής,  αποτυγχάνεται ακόμα συχνά η εφαρμογή αυτής της αρχής στην 
πράξη. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει η ΕΕ να βοηθήσει στην επόμενη περίοδο τις ΜΜΕ - που 
αποτελούν το 99% του συνόλου των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, απασχολούν πέραν του μισού εργατικού 
δυναμικού και αντιπροσωπεύουν πέραν της μισής προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ -  να ευημερήσουν  και να 
οδηγήσουν την ανταγωνιστικότητα.

7. Μέτρα για τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη 
Οι διαμορφωτές πολιτικής μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στο να καταστήσουν την επιχειρηματικότητα πιο 
ελκυστική. Η επιχειρηματική εκπαίδευση πρέπει να ενσωματωθεί στα αναλυτικά προγράμματα και θα πρέπει να 
δοθεί η αναγκαία σημασία στις γυναίκες και τους μετανάστες. Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί εύφορο πεδίο για 
τους επιχειρηματίες!

8.  Ένα οικοσύστημα που να διευκολύνει την δημιουργία και επέκταση των επιχειρήσεων
Κτίζοντας πάνω στο δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων σε μέρη της Ευρώπης θα πρέπει να 
γίνουν περισσότερα για υποβοήθηση τόσο των νεοφυών όσο και των καθιερωμένων επιχειρήσεων να 
επεκταθούν. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να μπορέσει η ΕΕ να 
δημιουργήσει ευκαιρίες για την επέκταση των επιχειρήσεων, αλλά πολύ περισσότερα μπορούν και πρέπει να 
γίνουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

9. Μια δεύτερη ευκαιρία μετά την αποτυχία και διευκόλυνση της μεταβίβασης των επιχειρήσεων
Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί για να ελαχιστοποιήσει την επιχειρηματική αποτυχία που μπορεί να 
αποφευχθεί και να διευκολύνει τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των βιώσιμων επιχειρήσεων. Η καθοδήγηση 
και η παροχή συμβουλών είναι σημαντικές και για τις δύο αυτές επιδιώξεις αν κανείς αναλογιστεί τις 
μεγάλες πολυπλοκότητες που εμπεριέχονται. Η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εισαγωγή 
μεταρρυθμίσεων και τη διασφάλιση επαρκούς υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα. 

10.  Ένα οικονομικό και νομικό περιβάλλον που επιτρέπει την ανάληψη κινδύνων και τονώνει 
την καινοτομία
Οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να αναγνωρίσουν το αναπόφευκτο στοιχείο του κινδύνου στις επιχειρήσεις, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις δραστηριότητες καινοτομίας που συνεισφέρουν στη μεγάλη ανάπτυξη. Οι 
αξιωματούχοι και πολιτικοί στο επίπεδο της ΕΕ αλλά και σε κατώτερα επίπεδα θα πρέπει ως εκ τούτου να 
καταλάβουν την υπεύθυνη ανάληψη κινδύνων και καινοτομιών και να φροντίσουν αυτό να αντικατοπτρίζεται 
στις αποφάσεις και ενέργειες τους.

11.  Εξελιγμένη, διασυνδεδεμένη και προσβάσιμη ψηφιακή υποδομή
Η ψηφιοποίηση είναι σημαντικό συστατικό των περισσότερων επιχειρηματικών μοντέλων και επομένως 
ενεργοποιητές όπως συνδεσιμότητα και ασφάλεια είναι κρίσιμοι. Η ΕΕ είναι καθοριστική όσον αφορά τον 
σχεδιασμό του νομοθετικού πλαισίου και του πλαισίου υποδομών για την ψηφιοποίηση και πρέπει  να το 
κάνει με τρόπο που να είναι φιλικός για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. 

12. Οικονομικά προσιτές και ασφαλείς προμήθειες ενέργειας και πρώτων υλών
Οι πολιτικές της ΕΕ οδηγούν στην επιδίωξη της δημιουργίας μιας οικονομίας που να βασίζεται στις χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανακύκλωση. Αυτές οι σημαντικές 
δεσμεύσεις μπορούν να εκπληρωθούν μόνο με την ενεργό ανάμιξη της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας 
που προϋποθέτει το κατάλληλο πλαίσιο, στοχευμένη στήριξη και προσέγγιση βασισμένη στις συνθήκες της αγοράς.

Όπως έχουν υποβληθεί στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ με την ευκαιρία των 60χρονων των ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
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