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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Fuld fart fremad – Opbygning af et Europa med iværksætterkultur og vækst
(2006/2138(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Gennemførelse af Fællesskabets 
Lissabon-program – Moderne SMV-politik for vækst og beskæftigelse 
(KOM(2005)0551),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Fuld fart fremad – Det nye 
partnerskab for vækst og beskæftigelse" (KOM(2006)0030,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Gennemførelse af Fællesskabets 
Lissabon-program for vækst og beskæftigelse – Overdragelse af virksomheder –
Kontinuitet og en ny start" (KOM(2006)0117),

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. 
og 24. marts 2000, Det Europæiske Råd i Stockholm den 23. og 24. marts 2001, Det 
Europæiske Råd i Barcelona den 15. og 16. marts 2002 og Det Europæiske Råd i 
Bruxelles den 22. og 23. marts 2005, den 15. og 16. december 2005 og den 23. og 24. 
marts 2006,

– der henviser til konklusionerne fra det uformelle møde mellem stats- og regeringscheferne 
på Hampton Court den 27. oktober 2005,

– der henviser til Rådets henstilling 2005/601/EF af 12. juli 2005 vedrørende de 
overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker 
(2005-2008)1, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Vækst og beskæftigelse: en fælles 
opgave – Et nyt afsæt for Lissabon-strategien"(KOM(2005)0024);

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Integrerede retningslinjer for 
vækst og beskæftigelse (2005-2008)" (KOM(2005)0141),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En fælles indsats for vækst og 
beskæftigelse – Fællesskabets Lissabon-program" (KOM(2005)0330,

– der henviser til de 25 nationale reformprogrammer (NRP'er), som medlemsstaterne har 
fremlagt, og til Kommissionens vurdering af disse NRP'er i del 2 i ovenstående 
meddelelse fra Kommissionen med titlen "Fuld fart fremad – Det nye partnerskab for 
vækst og beskæftigelse",

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om 
Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling 
og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0119) og til Parlamentets holdning af 15. juni 
20062,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Gennemførelse af Fællesskabets 
Lissabon-program – Mere forskning og innovation – Investering i vækst og beskæftigelse 
– En fælles tilgang" (KOM(2005)0488) og Kommissionens medfølgende 
arbejdsdokumenter (SEK(2005)1253 og SEK(2005)1289),

– der henviser til den europæiske resultattavle for innovation 2005 – komparativ analyse af 
innovationsresultater,

  
1 EUT L 205 af 6.8.2005, s. 28.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0265.
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– der henviser til rapporten fra den uafhængige ekspertgruppe om F&U og innovation, der 
blev udpeget efter topmødet på Hampton Court, med titlen "Mod et innovativt Europa" 
("Aho-rapporten") fra januar 2006,

– der henviser til Kommissionens henstilling 94/1069/EF af 7. december 1994 vedrørende 
overdragelse af små og mellemstore virksomheder1 (SMV'er),

– der henviser til undersøgelsen i Flash Eurobarometer nr. 160 om iværksætterkultur og en 
analytisk rapport fra henholdsvis april og juni 2004,

– der henviser til den endelige rapport fra arbejdsgruppen om venturekapital omfattende 
Amerikas Forenede Staters Handelsministerium, International Trade Administration, og 
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik og Industri fra oktober 
2005,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et 
rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (KOM(2005)0121) og 
Parlamentets holdning af 1. juni 20062, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Gennemførelse af Fællesskabets 
Lissabon-program – En strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" 
(KOM(2005)0535,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Gennemførelse af Fællesskabets 
Lissabon-program – Fremme af iværksættertankegangen gennem uddannelse og læring" 
(KOM(2006)0033),

– der henviser til Kommissionens grønbog om energieffektivitet eller hvordan vi kan få 
mere ud af mindre (KOM(2005)0265),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Handlingsplan for biomasse" 
(KOM(2005)0628),

– der henviser til Kommissionens grønbog – En europæisk energistrategi: bæredygtighed, 
konkurrenceevne og forsyningssikkerhed (KOM(2006)0105),

– der henviser til sin beslutning af 29. september 2005 om den vedvarende energis andel i 
EU og forslag til konkrete foranstaltninger3,

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om gennemførelsen af det europæiske 
charter for små virksomheder4, 

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2006 om et europæisk informationssamfund 
som middel til vækst og beskæftigelse5,

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2006 om bidraget til Det Europæiske Råds 
forårsmøde i 2006 med henblik på Lissabon-strategien6,

– der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om EU's energiforsyningssikkerhed7,
– der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om grønbogen om energieffektivitet – eller 

hvordan vi kan få mere ud af mindre8,
– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2006 om gennemførelse af Fællesskabets 

Lissabon-program: Mere forskning og innovation – investering i vækst og beskæftigelse: 
En fælles tilgang1,

  
1 EFT L 385 af 31.12.1994, s. 14.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0230.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0365.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0022.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0079.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0092.
7 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0110.
8 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0243.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 45,
– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-

0000/2006),

A. der henviser til, at EU skal foretage en strategisk tilpasning af sin position som svar på de 
ændrede regler i den nye globale økonomi og de globale markeders øgede hastighed for at 
undgå at kvæle den langsigtede økonomiske vækst yderligere,

B. der henviser til, at adgangen til det globale marked giver SMV'erne nye nichemarkeder, 
lavere F&U-omkostninger, bedre adgang til finansiering og stordriftsfordele og 
teknologiske fordele samt mulighed for risikospredning,

C. der henviser til, at udviklingen i forhold til at nå målene i Lissabon-strategien ikke er ens i 
hele EU, og at der er enorme forskelle i det generelle teknologiske udviklingsniveau samt 
i medlemsstaternes resultater,

D. der henviser til, at manglende gennemførelse af vigtig fællesskabslovgivning og deraf 
følgende fragmentering af markedet forebygger økonomisk vækst og udvikling af den 
konkurrence, som medfører de nødvendige stordriftsfordele med henblik på at skabe en 
yderst konkurrencedygtig økonomi i EU,

E. der henviser til, at EU skal omdanne sig til en opgraderet videnbaseret økonomi, eftersom 
udvikling, overdragelse og anvendelse af ny viden er den vigtigste kilde til økonomisk 
vækst og bæredygtige konkurrencefordele,

F. der henviser til, at medlemsstaterne fortsat skal håndtere udfordringerne i forbindelse med 
sociale demografiske ændringer og bæredygtige sociale modeller,

G. der henviser til, at velfinansieret F&U medfører innovation, økonomisk vækst, 
jobskabelse og ekspertisebaseret forskning,

H. der henviser til, at EU skal sikre en dynamisk virksomhedskultur ved at fremme aktive 
politikker som livslang læring, faglig videreuddannelse, personlig karrierevejledning, 
tilbud til unge og erhvervsuddannelse,

I. der henviser til, at det europæiske rum for information og kommunikation skal være mere 
synligt og aktivt fremme iværksætter- og læringskultur, 

J. der henviser til, at SMV'er står for 70 % af den samlede beskæftigelse, og der henviser til, 
at kun 44 % af SMV'erne skaber innovation internt,

K. der henviser til, at medlemsstaterne skal tilvejebringe et stimulerende miljø for 
udviklingen af den private sektor og tage hånd om SMV'ernes særlige behov, herunder 
befordrende virksomhedsmiljøer og -regler, tilstrækkelige grundlæggende 
infrastrukturtjenester, adgang til kort- og langsigt finansiering til rimelige priser, egen- og 
venturekapital, rådgivningsbistand og viden om markedsmuligheder,

L. der henviser til, at offentlig-private partnerskaber (OPP'er) er et værdifuldt redskab i 
forbindelse med kvaliteten af offentlige tjenester og finansiel bæredygtighed,

M. der henviser til, at SMV'er typisk lider under dårlige iværksætterfærdigheder samt 
mangler inden for regnskaber, sproglige barrierer, produktionsforvaltning, 
forretningsplanlægning, mangel på ressourcer samt evnen til at nå en kritisk masse,

N. der henviser til, at SMV'er deltager i grænseoverskridende og globale markeder, og at 
dette er blevet strategisk for deres videre udvikling,

O. der henviser til, at en af de vigtigste hindringer for vellykket iværksætterånd, innovation 
og produktudvikling er manglen på forskellige finansieringsformer i kapitalkæden,

P. der henviser til, at EU bør støtte udvikling/tidlig udvikling af mulige opstartsprojekter i et 

    
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0301.
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markedsorienteret akademisk miljø med henblik på at opnå mere kritisk masse, højere 
værdifastsættelser samt højere indledende investeringer gennem 
venturekapitalvirksomheder,

Q. der henviser til, at patentering med en pris på 46.700 euro er meget dyrt i EU 
sammenlignet med USA (10.250 euro) og Japan (5.460 euro), og der henviser til, at der er 
et presserende behov for et EU-patent,

R. der henviser til, at NRP'erne på bæredygtig vis skal tage hånd om SMV'ernes og store 
virksomheders behov,

S. der henviser til, at statsstøtteregler kan fremme den økonomiske udvikling og 
virksomhedernes innovation i ugunstigt stillede samfund og regioner,

T. der henviser til, at familieejede virksomheder står for ca. to tredjedele af beskæftigelsen i 
EU,

Et konkurrencedygtigt EU på et globalt marked

1. minder medlemsstaterne om, at den eneste måde, hvorpå EU kan være konkurrencedygtig 
på et globalt marked, er ved at skabe et europæisk vidensamfund baseret på ekspertise;

2. anerkender betydningen af at skabe en innovationskultur og behovet for, at denne 
indarbejdes i alle områder af de nationale konkurrencestrategier;

3. fremhæver, at organisatorisk styrke i stigende omfang ikke skal findes i 
kernekompetencer, men i kompetente kernepersoner;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at 
fjerne juridiske forskelle mellem landenes handelslovgivning for at sikre et åbent og 
konkurrencedygtigt marked;

5. opfordrer indtrængende til at fremme de økonomiske transatlantiske relationer med 
henblik på at skabe et større frihandelsområde end det europæiske indre marked;

6. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fortsat at markedsføre åbenhed og 
gennemføre udestående lovgivning, der omhandler dette formål, for at forbedre 
samhørigheden og den europæiske konkurrenceevne globalt; 

7. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at færdiggøre og integrere servicesektoren og 
dermed fremme væksten i arbejdskraftproduktiviteten;

8. anerkender, at Europa har brug for en fuldt ud integreret energipolitik med garanteret 
forsyningssikkerhed og minimale skader på miljøet;

Lad europæernes kreativitet blomstre

9. fremhæver behovet for, at medlemsstaterne puster nyt liv i viden og innovation ved at 
skabe et europæisk vidensamfund ved hjælp af livslang læring og informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) for at mindske kvalifikationskløfter og arbejdsløshed;

10. fremhæver behovet for åbne innovationsmodeller, som er mindre lineære og mere 
dynamiske, og som kan sikre virksomhederne merværdi;

11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme ikke blot brug af computere, men 
også af programpakker, da disse giver kapacitet til at effektivisere forskellige 
administrative opgaver; 

12. understreger behovet for et EU-patent og for øget gensidighed mellem de europæiske, 
amerikanske og japanske patentsystemer med henblik på at beskytte europæisk 
erhvervsliv og europæiske idéer på bedste vis;
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13. roser målene for EU's strategi for markedsadgang og opfordrer EU til i højere grad at 
fremme sin database i SMV-samfundet og holde den opdateret;

14. opfordrer indtrængende netværket af EuroInfoCentre til at fremme større adgang til 
internationale markeder;

Konkurrencens drivkraft: Forudsætningerne for konkurrencedygtighed og SMV'er

15. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme profilen for iværksætterånd og 
individuelt ansvar ved at belønne en indsats og fremme de sociale værdier af 
risikovillighed og iværksætterånd;

16. bemærker, at teknologiske fremskridt og ekspertise er centrale for at opnå en 
konkurrencemæssig fordel i et videnbaseret samfund;

17. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme vellykkede e-handelsmodeller for 
at fremme anvendelsen af IKT;

18. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fastlægge fælles standarder eller frivillige 
aftaler på områder, hvor manglen på sådanne skader SMV'ernes vækst;

19. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at puste nyt liv i europæiske virksomheder 
ved at mindske bureaukratiet, forbedre reglernes kvalitet, reducere den administrative 
byrde, forbedre SMV'ernes deltagelse i høringsprocessen og forenkle procedurerne for 
overholdelse af skattelovgivningen til deres fordel;

20. opfordrer medlemsstaterne til at yde mere støtte til at rette op på det utilstrækkelige antal 
nyetablerede virksomheder ved at overveje og anvende hensigtsmæssige incitamenter; 
bemærker betydningen af virksomhedsoverdragelser med hensyn til at bevare 
arbejdspladser og kapital og opfordrer derfor medlemsstaterne til i lige stor grad at rette 
den politiske opmærksomhed mod nyetablerede virksomheder og 
virksomhedsoverdragelser;

21. foreslår foranstaltninger som skattelettelser og lavtforrentede lån med henblik på at starte 
nye virksomheder op og reducere den tid og de omkostninger, der er forbundet med at 
etablere en virksomhed;

Moderne socialt beskyttelsessystem og arbejdsmarked

22. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemgå ineffektive sociale modeller i 
lyset af deres finansielle bæredygtighed, en ændret global dynamik og demografiske 
mønstre med henblik på at gøre disse mere bæredygtige;

23. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe pragmatiske politiske beslutninger 
for at kompensere for både de aldrende befolkninger og et faldende fødselstal som f.eks. 
en højere arbejdsdygtig alder i overensstemmelse med de stigende sundhedsstandarder og 
indførelse af familieorienterede politikker med incitamenter til at føde børn og til pasning;

24. understreger behovet for, at medlemsstaterne arbejder hen imod fuldstændig inddragelse i 
informationssamfundet (e-inclusion) i hele Europa;

25. fremhæver behovet for fleksibilitet på arbejdsmarkedet for at håndtere skiftende sociale 
mønstre og spørgsmål vedrørende det aldrende samfund;

Finansiel bæredygtighed

26. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at respektere principperne for budgetdisciplin 
for at sikre sunde offentlige finanser;
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27. opfordrer til, at der sker en gennemgang af modellerne for offentlige tjenester, både 
finansieringen og forvaltningen deraf, herunder drøftelser om OPP'erne roller og fordele;

28. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forbedre SMV'ernes adgang til offentlige 
indkøb, som udgør en betydelig hindring for vækst;

29. opfordrer indtrængende til, at der anvendes skatteincitamenter, der fremmer investeringer 
i venturekapital med henblik på at opbygge en national investorbase til risikokapital;

30. glæder sig over den fremgangsmåde, som Det Europæiske Råd i Bruxelles i marts 2006 
anvendte med henblik på at udvide og fremme virksomhedernes adgang til lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank, særligt for SMV'er;

NRP'er i aktion

31. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre deres NRP'er fuldt ud og 
hurtigt nå den fælles dagsorden, som blev defineret i Lissabon;

32. beklager manglen på en koordineret tilgang mellem medlemsstaternes NRP'er;
33. fremhæver værdien af at rapportere og formidle NRP'ernes succeshistorier og nederlag;
34. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at præcisere, hvordan de har til hensigt at gå 

frem med henblik på at gennemføre de mål, de har sat sig i NRP'erne;

o

o o

35. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes parlamenter og regeringer.
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BEGRUNDELSE

Anerkendelsen af, at Europa halter efter USA, hvad angår BNP, arbejdskraftproduktivitet, 
teknologiske resultater og samlede investeringer i F&U, var det vigtigste incitament til 
Lissabon-dagsordenen og har betydet, at den blev relanceret sidste år. Europa kan kun indtage 
en førerposition i den globale økonomi, hvis den kan garantere sin konkurrenceevne ved at 
tilpasse sig og blive et videnbaseret samfund med fokus på forskning og IKT, men hvad skal 
Europa gøre for at blive en videnbaseret økonomi?

Først og fremmest skal Den Europæiske Union mindske de regionale forskelle for at skabe et 
større europæisk videnskabs- og teknologiområde. Medlemsstaterne skal arbejde for at 
garantere, at den offentlige politik tilvejebringer et gunstigt miljø, der fremmer IKT-sektorens 
konkurrenceevne og anvendelsen af IKT i Europa.

Den energiforsyning, der er nødvendig for at køre denne videnøkonomi, skal ligeledes være 
lettilgængelig, og Den Europæiske Union skal gøre sit yderste for at fremme 
energiforsyningssikkerheden. Det er klart, at vores afhængighed af energiforsyning til dels 
kan mindskes gennem praktiske foranstaltninger vedrørende energieffektivitet, men på lang 
sigt har Europa imidlertid brug for investeringer til at skabe innovative teknologier, som giver 
en renere, mere sikker energiforsyning til en fornuftig pris.

For det andet skal medlemsstaterne, som flere undersøgelser gang på gang har vist, i højere 
grad engagere sig med støtte af de nødvendige ressourcer og politiske foranstaltninger for at 
fremme innovation og kompetenceopbygning gennem livslang læring og faglig 
videreuddannelse inden for IKT. Sådanne foranstaltninger vil skabe en yderst kompetent og 
kvalificeret arbejdsstyrke og få den europæiske kreativitet til at blomstre, hvilket netop er den 
strøm af idéer, vi skal bruge for at bryde dødvandet og skabe viden, så virksomhederne kan 
blive konkurrencedygtige.

Samarbejdet mellem erhvervslivet, regeringen og de akademiske miljøer bør styrkes for at 
fremme denne strøm, hvilket igen vil give Europa en førerposition og øge specialiseringen 
inden for de højteknologiske industrier.  Det skal bemærkes, at det i dag kun er 5 % af alle 
europæiske virksomheder med innovationsaktiviteter, der anfører universiteter eller statslige 
forskningsinstitutioner som yderst vigtige kilder til innovation.

For det tredje er det intet tilfælde, at de fleste europæere hellere vil være ansatte end have 
deres egen virksomhed, idet de europæiske medlemsstater både aktivt og passivt har 
tilskyndet til dette. Men nu er det på tide at vende strømmen og få iværksætterånd og 
risikovillighed til at blusse op igen, hvilket vil fremme snarere end modvirke etableringen af 
et konkurrencedygtigt vidensamfund. Medlemsstaterne skal arbejde for at afstigmatisere 
risikoen for fiasko, navnlig blandt unge, som er fremtiden for en vellykket europæisk 
virksomhedskultur. Samtidig bør medlemsstaterne gøre deres yderste for at hjælpe med at 
starte nye virksomheder op ved at reducere den tid og de omkostninger, der er forbundet med 
at etablere en virksomhed på deres område. 

Fremme af iværksætterånd blandt Europas ungdom var et af de vigtigste elementer i den 
europæiske ungdomspagt, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i marts 2005. Visse 
medlemsstaters uddannelsesministerier har inden for de seneste år anerkendt, at der er et 
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sådant behov og er gået forrest ved at indføre obligatoriske elementer af 
iværksætterundervisning i skolernes pensum og yde den nødvendige støtte til lærerne, så de 
kan gennemføre dette. Disse medlemsstater fortjener ros, og deres nabolande opfordres til at 
følge trop.

Samarbejde er afgørende blandt Europas medlemsstater og blandt mennesker i hele Den 
Europæiske Union for at sikre, at Europa reelt kan udnytte fordelene ved et egentligt 
Europæisk hjemmemarked. Ikke desto mindre er der mange hindringer for et europæisk 
samarbejde og udnyttelse af stordriftsfordelene. Disse hindringer omfatter forskelle i 
infrastruktur og offentlige tjenester, fleksibilitet i arbejdskraften, kapital- og produktmarkeder, 
sproglige barrierer, skattemæssige hindringer og adgang til finansiering, og alle disse påvirker 
SMV'erne, som er drivkraften i vores økonomi i dag.

Det er afgørende, at der etableres et EU-patent. Patenter er tegn på kreative og innovative 
aktiviteter, der primært udvikles af kommercielle hensyn, og alligevel er det tydeligt, at 
mange europæere foretrækker at patentere i USA og udnytte det amerikanske marked i stedet 
for at patentere derhjemme.

For det femte står Europa over for enorme demografiske udfordringer, og sociale politikker 
og modeller skal tilsvarende justeres, trimmes og gøres mere fleksible eller i sidste ende blive 
ubæredygtige.  Mennesker lever længere som følge af bedre sundhedspleje, og fødselstallet 
falder. Der skal indføres hensigtsmæssige incitamenter til at imødekomme disse ændringer, 
særligt i forhold til familierne for at give netop disse den nødvendige støtte til at få flere børn 
samt til pasning, samtidig med at kvinder, som ønsker at kombinere familie- og arbejdsliv, 
ikke stilles ringere.

Endelig skal regeringerne øge deres finansielle forpligtelser, så medlemsstaterne kan nå 
Lissabon-målene. Disse bør ikke kun komme fra den offentlige sektor som følge af 
Maastricht-parametrene om offentlige udgifter, men medlemsstaterne skal i højere grad 
opfordre den private sektor til at bidrage ligesom i USA og Japan.  Der findes mange 
potentielle private investeringskilder.

Venturekapital er ét middel til at finansiere SMV'er og bidrage til en videnøkonomi. I 2003 
stod europæiske venturekapitalvirksomheder for 377 indskud af startkapital til en 
gennemsnitlig værdi af ca. 420.000 euro, mens venturekapitalvirksomheder i USA kun stod 
for 181 indskud af startkapital med en gennemsnitlig værdi på ca. 1.680.000 euro. 
Venturekapital over for BNP varierer i de europæiske medlemsstater med 0,79 % i Sverige, 
0,60 % i Det Forenede Kongerige, 0,44 % i Frankrig og 0,24 % i Tyskland. Medlemsstaterne 
skal fortsat reducere forskellene i lovkrav over for risikokapitalmarkeder for ikke at forhindre 
grænseoverskridende investeringer.

Ovenstående skal tages i betragtning for at nå Lissabon-målene.


