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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k tématu „Čas zařadit vyšší rychlost – Nové partnerství pro růst a zaměstnanost“
(2006/2138(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plnění lisabonského programu Společenství: 
Moderní politika malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2005) 551),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Čas zařadit vyšší rychlost – Nové partnerství pro 
růst a zaměstnanost“ (KOM(2006)  30),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Provádění lisabonského programu Společenství 
pro růst a zaměstnanost: Převod podniků – Kontinuita prostřednictvím nového 
začátku“ (KOM(2006)  117),

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 
24. března 2000, zasedání Evropské rady ve Stockholmu ve dnech 23. a 24. března 2001, 
zasedání Evropské rady v Barceloně ve dnech 15. a 16. března 2002 a zasedání Evropské 
rady v Bruselu ve dnech 22. a 23. března 2005, 15. a 16. prosince 2005, jakož i 23. a 
24. března 2006,

– s ohledem na závěry neformální schůzky hlav států v Hampton Court dne 27. října 2005,

– s ohledem na doporučení Rady 2005/601/ES ze dne 12. července 2005 týkající se hlavních 
směrů hospodářských politik členských států a Společenství (2005–2008)1, 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Společně k růstu a zaměstnanosti – Nový začátek 
Lisabonské strategie“ (KOM(2005)  24),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost 
(2005–2008)“ (KOM(2005) 141),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Společné akce pro růst a zaměstnanost:
Lisabonský program Společenství“ (KOM(2005) 330),

– s ohledem na 25 národních programů reforem (NPR) předložených členskými státy a na 
hodnocení těchto NPR Komisí v části 2 výše zmíněného sdělení „Čas zařadit vyšší 
rychlost – Nové partnerství pro růst a zaměstnanost“,

– s ohledem na návrh Komise na rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o sedmém 
rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a 
demonstrace (2007 až 2013) (KOM(2005) 119) a na legislativní usnesení Parlamentu ze 

  
1 Úř. věst. č. L 205, 6. 8. 2005, s. 28.
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dne 15. června 20061,– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Provádění lisabonského 
programu Společenství: Více výzkumu a inovací – investice ve prospěch růstu a 
zaměstnanosti – Společný přístup (KOM(2005) 488) a doprovodné pracovní dokumenty 
pro zaměstnance Komise (SEC(2005)1253 a SEC(2005)1289),

– s ohledem na Evropskou tabulku inovačních ukazatelů 2005 – Srovnávací studii 
výkonnosti inovací,

– s ohledem na zprávu nezávislé skupiny expertů pro výzkum a vývoj a inovace, ustavené 
na základě summitu v Hampton Court, nazvanou „Budování inovativní Evropy“ (tzv. 
„Ahova zpráva“) z ledna 2006,

– s ohledem na doporučení Komise 94/1069/ES ze dne 7. prosince 1995 o převodu malých a 
středních podniků2,– s ohledem na průzkum Flash Eurobarometru č. 160 
„Podnikavost“ z dubna 2004 a na analytickou zprávu z června 2004,

– s ohledem na závěrečnou zprávu pracovní skupiny pro rizikový kapitál, složené ze 
zástupců ministerstva obchodu USA, odboru pro mezinárodní obchod, a generálního 
ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl, z října 2005,

– s ohledem na návrh Komise na rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady, kterým se 
zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (2007–2013) (KOM(2005) 
121), a na legislativní usnesení Parlamentu ze dne 1. června 20063,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Provádění lisabonského programu Společenství: 
Strategie pro zjednodušení právního prostředí“ (KOM(2005) 535),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plnění lisabonského programu Společenství: 
Podpora podnikatelského smýšlení prostřednictvím vzdělávání a školství“ (KOM(2006) 
33),

– s ohledem na zelenou knihu Komise o energetické účinnosti aneb Méně znamená více 
(KOM(2005) 265),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční plán pro biomasu“ (KOM(2005) 628),

– s ohledem na zelenou knihu Komise o evropské strategii pro udržitelnou, 
konkurenceschopnou a bezpečnou energii (KOM(2006) 105),

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. září 2005 o podílu obnovitelných zdrojů energie 
v EU a návrhy konkrétních opatření1,– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 
o provádění Evropské charty pro malé podniky2, 

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2006)0265.
2 Úř. věst. č. L 385, 31. 12. 1994, s. 14.
3 Přijaté texty, P6_TA(2006)0230.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2006 o evropské informační společnosti pro 
růst a zaměstnanost3,– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2006 o příspěvku 
pro jarní zasedání Evropské rady 2006 ohledně Lisabonské strategie4,– s ohledem na své 
usnesení ze dne 23. března 2006 o zajištění dodávek energií v Evropské unii5,– s 
ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o energetické účinnosti aneb Méně 
znamená více – zelená kniha6,– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2006 o 
provádění lisabonského programu Společenství: Více výzkumu a inovací – investice ve 
prospěch růstu a zaměstnanosti: společný přístup“7,

– s ohledem na článek 45 svého jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že EU musí na změnu pravidel nové globální ekonomiky a na růst 
tempa globálních trhů reagovat strategickou změnou svého postoje, aby zabránila dalšímu 
zpomalování dlouhodobého hospodářského růstu,

B. vzhledem k tomu, že přístup na světový trh nabízí malým a středním podnikům nová 
výhodná odbytiště, nižší náklady na výzkum a vývoj, lepší přístup k financování, výhody 
z rozsahu, technologické výhody a příležitosti k rozložení rizik,

C. vzhledem k tomu, že pokrok při plnění cílů Lisabonské strategie není v celé EU 
rovnoměrný a že v panují značné rozdíly v celkové úrovni technologického rozvoje a 
výkonnosti členských států,

D. vzhledem k tomu, že neprovádění důležitých právních předpisů ES a z toho vyplývající 
roztříštěnost trhu brání hospodářskému růstu a vytváření konkurence vedoucí k úsporám 
z rozsahu, potřebným pro vysokou konkurenceschopnost hospodářství v EU,

E. vzhledem k tomu, že se EU musí transformovat na vyšší úroveň hospodářství založeného 
na znalostech, neboť tvorba, převod a použití nových znalostí představuje hlavní zdroj 
hospodářského růstu a udržitelné konkurenční výhody,

F. vzhledem k tomu, že členské státy musí pokračovat ve zvládání problémů společensko-
demografické změny a udržitelnosti sociálních modelů,

G. vzhledem k tomu, že štědře financovaný výzkum a vývoj vede k inovacím, 
hospodářskému růstu, tvorbě pracovních míst a výzkumu založeném na špičkové úrovni,

H. vzhledem k tomu, že EU musí dbát na dynamičnost kultury podnikání podporou aktivních 

    
1 Přijaté texty, P6_TA(2005)0365.
2 Přijaté texty, P6_TA(2006)0265.
3 Přijaté texty, P6_TA(2006)0079.
4 Přijaté texty, P6_TA(2006)0092.
5 Přijaté texty, P6_TA(2006)0110.
6 Přijaté texty, P6_TA(2006)0243.
7 Přijaté texty, P6_TA(2006)0301.
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politik, například politiky celoživotního vzdělávání, zvyšování kvalifikace, osobního 
kariérního poradenství, zprostředkování zaměstnání pro mladé uchazeče a odborné 
přípravy, 

I. vzhledem k tomu, že evropský prostor informací a komunikace musí viditelněji a aktivněji 
podporovat podnikání a kulturu učení, 

J. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky zaujímají 70% podíl na celkové 
zaměstnanosti, zatímco pouze 44 % malých a středních podniků realizuje vnitrofiremní 
inovace,

K. vzhledem k tomu, že členské státy musí zajišťovat prostředí umožňující vývoj 
v soukromém sektoru a řešit zvláštní potřeby malých a středních podniků, včetně 
podpůrného podnikatelského prostředí a právních předpisů, odpovídajících základních 
služeb infrastruktury, přístupu ke krátkodobému i dlouhodobému financování za přijatelné 
sazby, přístupu k akciovému a rizikovému kapitálu, poradenství a poznatků o tržních 
příležitostech,

L. vzhledem k tomu, že cenný nástroj na zajištění kvality a finanční udržitelnosti veřejných 
služeb představuje partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem,

M. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky obvykle trpí slabými podnikatelskými 
dovednostmi, jakož i nedostatky v účetnictví, jazykové výbavě, řízení výroby a 
podnikovém plánování a dále nedostatkem zdrojů a nedostatečnou schopností dosáhnout 
kritického množství,

N. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky se zapojují do přeshraničních i světových 
trhů, a to se stalo strategickým předpokladem jejich dalšího rozvoje,

O. vzhledem k tomu, že jedna z hlavních překážek úspěšného podnikání, inovací a vývoje 
výrobků vyplývá z nedostatečné rozmanitosti forem financování v kapitálovém řetězci,

P. vzhledem k tomu, že EU by měla podporovat inkubaci nebo preinkubaci potenciálních 
projektů na založení firmy v tržně orientovaném akademickém prostředí za účelem získání 
většího kritického množství, vyšších hodnocení a vyšších počátečních investic od 
vlastníků rizikového kapitálu,

Q. vzhledem k tomu, že patentování je v EU velmi nákladné (46 700 eur) – ve srovnání 
s USA (10 250 eur) i Japonskem (5 460 eur) – a je naléhavě nutné zavést patent 
Společenství,

R. vzhledem k tomu, že národní plány rozvoje musí řešit potřeby malých a středních podniků 
i velkých podniků udržitelným způsobem,

S. vzhledem k tomu, že jasná pravidla státní podpory by napomohla hospodářskému rozvoji 
a inovaci podniků ve znevýhodněných komunitách a regionech,



PR\627433CS.doc 7/11 PE 376.438v01-00
Externí překlad

CS

T. vzhledem k tomu, že zhruba dvě třetiny zaměstnanosti v EU tvoří rodinné podniky,

Úspěch soutěžení EU na světovém trhu

1. připomíná členským státům, že jedinou cestou úspěšného soutěžení na světovém trhu je 
vytvořit evropskou společnost znalostí založenou na špičkové úrovni;

2. uznává význam prosazování takové kultury, v níž jsou vysoce ceněny inovace, a nutnost 
proniknutí této kultury do všech oblastí národních strategií konkurenceschopnosti;

3. vyzdvihuje skutečnost, že síla organizace bude čím dál více spočívat nikoli v ústředních 
kompetencích, nýbrž v ústředních kompetentních jednotlivcích;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala opatření k odstranění nesourodosti mezi obchodním 
právem jednotlivých zemí, aby se zajistila otevřenost a soutěžní charakter trhu;

5. naléhavě požaduje pokrok v transatlantických hospodářských vztazích, aby se vytvořila 
zóna volného obchodu větší než jednotný evropský trh;

6. naléhavě vyzývá členské státy, aby dále otevíraly trh a prováděly dosud neprovedené 
právní předpisy připravené k tomuto účelu a tím zvyšovaly sourodost a 
konkurenceschopnost Evropy ve světovém měřítku;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby dovršily rozvoj a integraci sektoru služeb a tím 
povzbudily míru růstu své produktivity práce;

8. uznává, že Evropa potřebuje skutečně integrovanou energetickou politiku, zaručující 
bezpečnost dodávek a minimalizující poškozování životního prostředí;

Nechť proudí tvořivost Evropanů

9. zdůrazňuje nutnost, aby členské státy znovu oživovaly znalosti a inovace vytvářením 
evropské společnosti znalostí, jakož i používáním celoživotního učení a informačních a 
komunikačních technologií (IKT) ke snižování mezer v kvalifikaci a nezaměstnanosti;

10. vyzdvihuje nutnost otevřených inovačních modelů, méně lineárních a dynamičtějších, 
které podnikům přinesou přidanou hodnotu;

11. naléhavě vyzývá členské státy, aby podporovaly nejen šíření užívání osobních počítačů, 
ale i softwarových balíků, neboť tyto prostředky rozšiřující mysl mohou zvyšovat 
účinnost vykonávání různých administrativních úkolů;

12. zdůrazňuje potřebu patentu Společenství a zvýšení vzájemnosti mezi patentovými 
systémy Evropy, USA a Japonska, aby byly co nejlépe chráněny evropské podniky a 
myšlenky;
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13. schvaluje cíle strategie EU pro přístup na trh a vyzývá EU, aby činila více na propagaci 
své databáze ve společenství malých a středních podniků a udržovala ji v aktuálním stavu;

14. naléhavě vyzývá síť Euro Info Centres k podpoře širšího přístupu na mezinárodní trhy;

Motor konkurence: předpoklady úspěšné konkurence a malé a střední podniky

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby zvyšovaly profil podnikání a osobní odpovědnosti, 
odměňovaly úsilí a prosazovaly společenskou hodnotu riskování a podnikání;

16. poznamenává, že ve společnosti znalostí jsou srdcem konkurenční výhody technologické 
pokroky a špičková úroveň;

17. naléhavě vyzývá členské státy, aby v zájmu usnadnění zavádění IKT prosazovaly úspěšné 
modely elektronického obchodování;

18. naléhavě vyzývá členské státy, aby zaváděly společné standardy nebo dobrovolné dohody 
v oblasti, kde jejich nedostatek poškozuje růst malých a středních podniků;

19. naléhavě vyzývá členské státy, aby pomáhaly oživit evropské podniky snížením 
byrokracie, zvýšením kvality regulace, snížením administrativního břemene, posílením 
účasti malých a středních podniků na procesu konzultací a zjednodušením daňových 
povinností v jejich prospěch;

20. doporučuje členským státům, aby zvážily a zavedly vhodné pobídky k nápravě problému 
nedostatečného počtu zakládaných podniků; konstatuje význam převodů podniků pro 
zachování pracovních míst a kapitálu, a proto vyzývá členské státy, aby převodu podniků 
věnovaly stejnou politickou pozornost jako zakládání podniků;

21. navrhuje opatření jako daňové prázdniny a snížené úrokové sazby pro start nových 
podniků a snižování času a nákladů na založení podniku;

Moderní systém sociální ochrany a trh práce

22. naléhavě vyzývá členské státy, aby revidovaly neefektivní sociální modely s ohledem na 
jejich finanční udržitelnost, změnu celosvětové dynamiky a demografické vzorce s cílem, 
aby se tyto modely staly udržitelnými;

23. naléhavě vyzývá členské státy, aby přijímaly pragmatická politická rozhodnutí na 
kompenzaci stárnutí jejich obyvatel i poklesu míry porodnosti, například v podobě 
prodlužování produktivního věku v souladu s růstem standardů zdravotní péče a zavádění 
politik více zaměřených na rodinu s pobídkami pro plození dětí a péči o děti; 

24. zdůrazňuje, že je nutné, aby členské státy pracovaly na úplném elektronickém začlenění v 
celé Evropě;

25. vyzdvihuje potřebu pružnosti pracovního trhu pro řešení změn v sociálních vzorcích a 
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problémů stárnutí společnosti;

Finanční udržitelnost

26. naléhavě vyzývá členské státy k dodržování zásad rozpočtové disciplíny, aby byly 
udržovány zdravé veřejné finance;

27. doporučuje revizi modelů veřejné služby, jejich financování a řízení, včetně debaty 
o úloze a přínosech partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem;

28. naléhavě vyzývá členské státy ke zlepšení nedostatečného přístupu malých a středních 
podniků k veřejným zakázkám, který představuje značnou překážku růstu;

29. zdůrazňuje používání rozpočtových pobídek investování do rizikového kapitálu, které by 
mohly přispět k budování domácí báze investorů rizikového kapitálu;

30. schvaluje přístup, který zaujala Evropská rada na svém bruselském zasedání v březnu 
2006, aby se prohluboval a usnadňoval přístup podniků k půjčkám Evropské investiční 
banky, zejména pro malé a střední podniky;

Národní plány reforem v akci

31. naléhavě vyzývá členské státy k řádnému a urychlenému provádění jejich národních plánů 
reforem, aby se naplnila společná agenda stanovená v Lisabonu;

32. lituje nedostatečné koordinace přístupu mezi národními plány reforem jednotlivých 
členských států;

33. vyzdvihuje hodnotu předkládání zpráv a komunikace o úspěších a neúspěších národních 
plánů reforem;

34. naléhavě vyzývá členské státy, aby vyjasnily, jak hodlají postupovat při uskutečňování 
cílů, které si v rámci národních plánů reforem stanovily;

o

o o

35. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům a vládám 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Prvotním podnětem k lisabonské agendě bylo uznání zaostávání pozice Evropy za USA, co se 
týče HDP, produktivity práce, technologické výkonnosti a celkových investic do výzkumu a 
vývoje, a uznání stejného faktu si vloni vyžádalo obnovení lisabonské agendy. Evropa může 
zaujmout vůdčí pozici ve světovém hospodářství pouze tehdy, když dokáže úspěšně položit 
základy svojí konkurenceschopnosti tím, že se promění v ekonomiku založenou na znalostech, 
v jejímž středu stojí výzkum a informační a komunikační technologie. Jak by však Evropa 
měla postupovat, aby se stala ekonomikou založenou na znalostech?

V první řadě musí Evropa snížit rozdíly mezi regiony a tím vytvořit větší evropský prostor 
vědy a technologie. Členské státy musí pracovat na tom, aby jejich veřejná politika zajistila 
příznivé prostředí podporující konkurenceschopnost odvětví IKT a zavádění IKT v Evropě.

Rovněž musí být pohotově k dispozici dodávky energie potřebné k napájení této ekonomiky 
znalostí a Evropská unie musí k zajištění bezpečnosti dodávek energie učinit vše, co je 
v jejích silách. Je jasné, že naše závislost na dodávkách energie by mohla být poněkud snížena 
praktickými opatřeními v oblasti energetické účinnosti, nicméně v dlouhodobém pohledu 
potřebuje Evropa investovat do tvorby inovativních technologií nabízejících čistší a 
bezpečnější dodávky energie za přijatelných nákladů.

Za druhé musí členské státy, jak znovu a znovu prokazuje řada studií, zvýšit své odhodlání, 
zaštítěné příslušnými prostředky a politickými opatřeními, k urychlení inovací a posilování 
kompetencí celoživotním vzděláváním a odpovídajícím vzděláváním v IKT. Takováto 
opatření pomohou vytvořit vysoce kompetentní a kvalifikovanou pracovní sílu a umožní tok 
evropské tvořivosti, této řeky nápadů, která musí proniknout zastaralými zvyklostmi, a 
vytvořit znalosti potřebné pro konkurenceschopnost podniků.

K usnadnění tohoto toku je třeba posilovat spolupráci mezi podnikovým sektorem, vládou a 
akademickou obcí a tato spolupráce zase Evropu přivede k vůdčí úloze, neboť zvýší její 
specializaci v odvětvích vyspělé technologie. Je třeba poznamenat, že v současné době pouze 
5 % evropských firem vyvíjejících inovace uvádí mezi vysoce významnými zdroji inovací 
univerzity nebo státní výzkumné ústavy.

Za třetí není náhodou, že většina Evropanů by byla raději zaměstnanci než svými vlastními 
šéfy. Tento trend členské státy EU aktivně i pasivně podporují. Přišel však čas otočit trend a 
znovu podnítit ducha podnikání a riskování, což neubere, ale naopak přispěje k vytváření 
konkurenceschopné společnosti znalostí. Členské státy musí pracovat na odstranění 
stigmatizace obchodního neúspěchu, zejména mezi mládeží, jež je budoucností úspěchu 
evropské kultury podnikání. Zároveň by členské státy měly učinit vše, co je v jejich silách, na 
podporu rozjezdu podniků tím, že sníží čas a náklady potřebné k založení podniku na jejich 
území. 

Propagace podnikatelské kultury, zejména mezi evropskou mládeží, se stala klíčovým prvkem 
Evropského paktu pro mládež, přijatého v březnu 2005 Evropskou radou. Ministerstva 
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školství některých členských států uznala v nedávných letech tuto potřebu a chopila se vůdčí 
úlohy tím, že do školních osnov zahrnula povinné prvky podnikatelského vzdělávání a 
nabídla učitelům potřebnou podporu v tomto ohledu. Tento příklad je třeba pochválit a 
sousedním státům lze doporučit, aby jej následovaly.

K tomu, aby měla Evropa skutečný prospěch z opravdového evropského vnitřního trhu, je 
naprosto klíčová spolupráce mezi členskými státy EU a mezi lidmi v celé Evropě. V cestě 
spolupráce mezi Evropany a maximálního využití výhod z rozsahu však stojí mnoho překážek. 
Mezi ně patří takové faktory jako nedostatečná infrastruktura a veřejné služby, pružnost 
pracovní síly, trhů kapitálu a výrobků, jazykové překážky, daňové překážky a přístup 
k financování. Všechny tyto překážky dopadají nejcitelněji na malé a střední podniky, motor 
našeho současného hospodářství.

Je nevyhnutelně nutné zavést patent EU. Patenty označují tvůrčí a inovativní činnosti 
vyvíjené primárně pro obchodní účely. Bohužel je patrné, že řada Evropanů dává přednost 
patentování v USA – namísto patentování doma využívá jejich trhu.

Za páté se Evropa potýká s obrovskými demografickými problémy a sociální politiky a 
modely musí být patřičným způsobem přizpůsobeny, zeštíhleny a zpružněny, jinak se nakonec 
stanou neudržitelnými. Díky zlepšování zdravotní péče žijí lidé déle a míry porodnosti klesají. 
Tváří v tvář těmto změnám je třeba zavést vhodné pobídky, zejména takové, jež zvýší 
schopnost rodin mít více dětí a postarat se o ně a zároveň nebudou znevýhodňovat ženy, které 
chtějí rodinný život sloučit s životem pracovním.

Konečně je k tomu, aby členské státy dosahovaly lisabonských cílů, zapotřebí zvýšení 
finančních závazků vlád. To by s ohledem na maastrichtské parametry veřejných výdajů 
nemělo pramenit jen z veřejného sektoru, a členské státy se naopak musí více snažit 
podporovat výdaje ze strany soukromého sektoru, jak tomu je v USA a Japonsku. Existuje 
řada potenciálních soukromých zdrojů financování.

Jedním ze způsobů financování malých a středních podniků, přispívajícím k ekonomice 
znalostí, je rizikový kapitál. V roce 2003 uskutečnily evropské firmy rizikového kapitálu 377 
základních investic v průměrné částce cca 420 000 eur, zatímco firmy rizikového kapitálu se 
sídlem v USA provedly pouhých 181 základních investic o průměrné hodnotě cca 1 680 000 
eur. Poměr rizikového kapitálu k HDP se mezi členskými státy EU liší a sahá od 0,79 % ve 
Švédsku přes 0,60 % ve Spojeném království a 0,44 % ve Francii až po 0,24 % v Německu. 
Členské státy musí pokračovat ve snižování rozdílů mezi právními podmínkami pro trhy 
rizikového kapitálu, aby zabránily upouštění od přeshraničních investic.

Při plnění lisabonských cílů musí být vzato v úvahu vše uvedené.
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