EUTOP v kostce

Strukturální a trvalí doprovod reprezentace vašich zájmů

Uspět v konkurenci vyžaduje plnou soustředěnost na trhy, produkty, inovace, zaměstnance a konkurenci. V této souvislosti je důležitost politických kontaktů často podceňována. Nicméně politická rozhodnutí a regulatorní opatření mají významný vliv na úspěch společnosti. Příkladem
mohou být daně a poplatky, odpovědnost za výrobek, předpisy na ochranu životního prostředí a regulace exportu. Naproti tomu účinnost klasických nástrojů prezentace zájmů je mnohdy přeceňována. Reprezentační
kanceláře společnosti, svazy, agentury zabývající se prezentací vůči veřejnosti a právníci skutečné přinášejí obsah a argumenty. Ale jejich účast
v politických postupech není jejich specializací. Z pohledu neustále se
zvyšující složitosti podmínek stále častěji narážejí na svá omezení.

stavby podle požadavků. Je nutné také povolat architekta a stavební dozor: Architekt se postará o projekt a stavební povolení. Stavební dozor
koordinuje vše, co je potřeba k dokončení budovy.

Stále více společností se domnívá, že narážejí na regulaci v nesprávných
místech. Nemají ale dostatečné nástroje na podporu argumentů jejich
obav. Existuje poptávka po účinných opatřeních, které by jim pomohly
účastnit se procesu tvorby politických rozhodnutí. Po uzavření Lisabonské smlouvy se formální i neformální rozhodovací struktury v EU a jednotlivých členských státech staly téměř neproniknutelné pro většinu
ovlivněných a ovlivňujících osob. To vyžaduje změnu paradigma obhajoby zájmů. Je vyžadován obsah a argumenty. Je nutná komunikace obsahu a argumentů správnou osobou směrem ke správné osobě, ve správný
čas a na správném místě a správným způsobem. Proto je pro správnou
politickou komunikaci stejně důležitá znalost procesů, jako znalost obsahu. Bez znalosti procesů nemůže být dosaženo úspěchu.
Situaci lze přirovnat k situaci developera: i nejlepší nápady na budování
budov nezaučují získání stavebního povolení nebo přesné dodržení plánů

EUTOP zajišťuje stejně účinné použití klasických nástrojů prosazení zájmů – ale se dvěma změnami: na jedné straně, „staveniště EU“ se rozprostírá od Portugalska po Finsko a od Irska pro Kypr. V této souvislosti je
nutné vzít do úvahy různé úrovně rozhodování a osoby ovlivněné a ovlivňující na úrovni Evropy a členských států. Na druhé straně od podepsání
Lisabonské dohody není pouze jedno nebo několik míst rozhodování a
kontaktů – stejně jako při žádosti o stavební povolení – pro společnost v
EU. Ve většině případů se rozhodování účastní Komise, Rada a Parlament. Ve stejné době Rada stále více používá principu většiny než principu jednomyslnosti. Pokud chcete zabránit rozhodnutí, není již dostatečné
přesvědčit jeden členský stát v jeho vlastní pozici. Navíc Evropský parlament nemá svou vládu nebo opoziční frakce: Na rozdíl od národních parlamentů jsou většinové názory nově formulovány, často napříč parlamentními frakcemi.

To, co znamená architekt a stavební dozor pro stavbu budovy, zajistí
společnost EUTOP ve vazbě na strukturální a trvalí doprovod reprezentace zájmů společnosti pomocí její metodologie OnePager® a procesně
orientovaných služeb a vztahů se státní správou (PSGR®). Hlavní zaměření je na řízení procesů, které byly nastaveny ve spolupráci se společností s cílem reprezentovat zájmy společnosti v procesu politického
rozhodování. Jestliže stavební dozor koordinuje všechny práce na stavbě,

V KOSTCE: FIRMA ZNÁ SVÉ ARGUMENTY, EUTOP ZNÁ
POLITICKÉ POSTUPY. SPOLU DOSÁHNEME ÚSPĚCHU.

– od roku 1990 inteligentní služby pro Váš úspěch

