
1. Een goed werkende interne markt

Heel wat onnodige afwijkende nationale vereisten blijven het grensoverschrijdende handelsverkeer 
hinderen, in het bijzonder binnen de dienstensector. Binnen het digitale domein moeten de regels en 
architectuur van de interne markt garanderen dat ‘standaard digitaal’ hand in hand gaat met ‘standaard 
grensoverschrijdend’.

2. Eerlijke en gunstige handelsvoorwaarden buiten de EU

Het sterke verband tussen internationalisering en groei moet benut worden indien de EU van plan 
is om een wereldwijde economische koploper te blijven. Een KMO-inclusieve benadering van het 
handelsbeleid en van de handelspromotie en -ondersteuning moet centraal staan binnen dit proces.

3. Goed opgeleide, gekwalificeerde en flexibele werkkrachten

Een discrepantie in en een tekort aan vaardigheden vormen een steeds groter wordend probleem voor 
Europese bedrijven aangezien de markt, de maatschappij en de technologie steeds sneller evolueren. 
Anticiperen op nieuwe vaardigheden, mobiliteit, beroepsopleiding en samenwerking tussen onderwijs 
en bedrijfsleven zijn sleutelelementen in de aanpak van deze problemen.

4. De effectieve economische integratie van migranten

De humanitaire uitdaging van de vluchtelingencrisis kan enkel succesvol worden aangepakt mits een effectieve 
socio-economische integratie. Migranten kunnen ook helpen om tekorten aan bepaalde vaardigheden 
in Europa te verminderen indien een efficiënte en op samenwerking gebaseerde procedure met specifieke 
ondersteuning voor KMO’s wordt ingevoerd.

5. Beschikbare en geschikte financieringsoplossingen

Een asymmetrie tussen het financieringsaanbod en de behoeften van de ondernemingen ondermijnt 
de investeringen en de groei. Op EU-niveau moet meer gedaan worden om te garanderen dat de 
verwachtingen van financiers en bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal beter op elkaar zijn afgestemd.

6. KMO-vriendelijke opstelling, invoering en monitoring van de EU-wetgeving

De noodzaak om ‘eerst klein te denken’ wordt op ruime schaal erkend en formeel bevestigd door 
beleidsmakers, maar nog al te vaak slagen ze er niet in dit principe om te zetten in de praktijk. Daar moet 
verandering in komen indien de volgende EU-legislatuur KMO’s - 99% van alle Europese bedrijven en 
goed voor meer dan de helft van de tewerkstelling en toegevoegde waarde – wil helpen om te floreren en 
het concurrentievermogen wil bevorderen.

7. Maatregelen om in heel Europa een ondernemersmentaliteit te promoten

Beleidsmakers kunnen helpen om het ondernemerschap aantrekkelijker te maken. Een opleiding in 
ondernemerschap zou geïntegreerd moeten worden in curricula en er zou een bijzondere aandacht 
besteed moeten worden aan vrouwen en migranten. Europa moet een broedplaats voor ondernemers worden!

8. Een ecosysteem dat de creatie en uitbreiding van bedrijven bevordert

Op basis van het bruisende ecosysteem voor startups in sommige delen van Europa moet er meer gedaan 
worden om zowel jonge als gevestigde bedrijven te helpen om te groeien. De interne markt verder 
voltooien is de duidelijkste manier waarop de EU opportuniteiten kan creëren voor bedrijven om uit te 
breiden, maar op Europees niveau kan en moet zo veel meer gedaan worden.

9. Een tweede kans na een faillissement en de vereenvoudiging van een bedrijfsoverdracht

Europa moet proberen om vermijdbare faillissementen te minimaliseren en om de eigendomsoverdracht 
van leefbare bedrijven mogelijk te maken. Begeleiding en advies zijn belangrijk voor deze beide 
doelstellingen, gezien de grote complexiteit die ermee gepaard gaat. De EU zou een proactieve rol 
moeten spelen in het doorvoeren van hervormingen en het garanderen van de juiste ondersteuning op 
alle niveaus. 

10. Een economische en wettelijke omgeving die het nemen van risico’s toelaat en die innovatie stimuleert 

Beleidsmakers moeten het onvermijdelijke risico-element in het zakendoen erkennen, vooral wanneer 
het gaat om innovatieve en sterk groeiende activiteiten. Officiële instanties en politici op EU-niveau 
en daaronder moeten begrip hebben voor het nemen van verantwoorde risico’s en voor innovaties en 
moeten dit ook weerspiegelen in hun beslissingen en acties.

11. Een vooruitstrevende, geconnecteerde en toegankelijke digitale infrastructuur 

Digitalisering is een sleutelonderdeel van de meeste businessmodellen en dus zijn elementen als 
connectiviteit en veiligheid van cruciaal belang. De EU kan helpen bij het definiëren van de wettelijke en 
infrastructurele omkadering voor digitalisering en moet dit op een bedrijfsvriendelijke – en dan vooral 
een KMO-vriendelijke – manier doen. 

12. Een betaalbare en zekere toegang tot energie en grondstoffen

Het EU-beleid stuurt het streven van de unie naar een volledig circulaire en lagekoolstofeconomie, 
gebaseerd op hernieuwbare energie. Deze belangrijke engagementen kunnen enkel nageleefd worden 
mits een actieve betrokkenheid van de bedrijfswereld. Dit vereist een correcte omkadering, doelgerichte 
ondersteuning en een marktconforme benadering.

Voorlegging aan de EU-instellingen ter gelegenheid 
van de 60ste verjaardag van EUROCHAMBRES

Samenvatting van de 12 Ondernemersrechten:

Link naar de volledige Verklaring van Ondernemersrechten van EUROCHAMBRES, met 
inbegrip van specifieke aanbevelingen voor de volgende EU-legislatuur: bit.ly/12rights
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