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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tegevuskava kohta "On aeg tõsta tempot – kasvava majandusega ja ettevõtliku Euroopa 
loomine"
(2006/2138(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: kaasaegne VKE-
poliitika majanduskasvu soodustamiseks ja tööhõive suurendamiseks” (KOM(2005)0551);

– võttes arvesse komisjoni teatist „On aeg tõsta tempot – uus partnerlus majanduskasvu ja 
töökohtade loomise nimel” (KOM(2006)0030);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühenduse Lissaboni majanduskasvu- ja töökohtadekava 
elluviimine: ettevõtete üleminek – järjepidevus läbi uue alguse” (KOM(2006)0117);

– võttes arvesse 23. ja 24. märtsil 2000. aastal Lissabonis, 23. ja 24. märtsil 2001. aastal 
Stockholmis, 15. ja 16. märtsil 2002. aastal Barcelonas ning 22. ja 23. märtsil 2005. aastal, 
15. ja 16. detsembril 2005. aastal ning 23. ja 24. märtsil 2006. aastal Brüsselis kokku 
tulnud Euroopa Ülemkogu eesistujate järeldusi;

– võttes arvesse 27. oktoobril 2005. aastal Hampton Courtis toimunud riigipeade 
mitteametliku kohtumise järeldusi;

– võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2005. aasta soovitust 2005/601/EÜ liikmesriikide ja 
ühenduse majanduspoliitika üldiste suuniste kohta (2005–2008)1;

– võttes arvesse komisjoni teatist “Koostöö majanduskasvu ja töökohtade nimel – Lissaboni 
strateegia uus algus” (KOM(2005)0024);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Majanduskasvu ja töökohtade loomise komplekssed 
suunised (2005–2008)” (KOM(2005)0141);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühismeetmed majanduskasvu kiirendamiseks ja tööhõive 
tõstmiseks: ühenduse Lissaboni kava” (KOM(2005)0330);

– võttes arvesse liikmesriikide esitatud 25 riiklikku reformikava ja komisjoni poolt neile 
antud hinnangut, mis on eelnimetatud teatise „On aeg tõsta tempot – uus partnerlus 
majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel” teises osas;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 
mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 

  
1 ELT L 205, 6.8.2005, lk 28.
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tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) (KOM(2005)0119), ning 
Euroopa Parlamendi 15. juuni 2006. aasta seisukohta1;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühenduse Lissaboni kava rakendamine: rohkem 
teadusuuringuid ja innovatsiooni – investeerimine majanduskasvu ja tööhõivesse: ühine 
lähenemisviis” (KOM(2005)0488) ning nendega seotud komisjoni personali 
töödokumente (SEK(2005)1253 ja SEK(2005)1289);

– võttes arvesse Euroopa Uuendustegevuse Tulemustabelit 2005 – uuenduste teostamise 
võrdlev analüüs;

– võttes arvesse Hampton Courtis toimunud tippkohtumisel “Innovatiivse Euroopa 
loomine” ametisse määratud uurimis- ja arendustegevuse ning innovatsiooni sõltumatu 
ekspertrühma poolt 2006. aasta jaanuaris koostatud aruannet (nn Aho-aruanne);

– võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 1994. aasta soovitust 94/1069/EÜ väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) üleandmise kohta2;

– võttes arvesse Eurobaromeetri 2004. aasta aprilli ettevõtlusteemalist kiiruuringut nr 160 ja 
2004. aasta juuni analüütilist aruannet;

– võttes arvesse 2005. aasta oktoobri lõpparuannet riskikapitalivaldkonna töörühmalt, kuhu 
kuulusid Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium, Rahvusvaheline 
Kaubandusadministratsioon ning Euroopa komisjoni ettevõtluse ja tööstuse 
peadirektoraat;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 
millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013) 
(KOM(2005)0121), ja Euroopa Parlamendi 1. juuni 2006. aasta seisukohta3;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühenduse Lissaboni kava rakendamine: õiguskeskkonna 
lihtsustamise strateegia” (KOM(2005)0535);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühenduse Lissaboni kava rakendamine: ettevõtliku 
meelelaadi edendamine hariduse ja õppimise kaudu” (KOM(2006)0033);

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Energiatõhusus ehk kuidas saavutada 
vähemaga rohkem” (KOM(2005)0265);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Biomassi tegevuskava” (KOM(2005)0628);

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut Euroopa säästva, konkurentsivõimelise ja 
turvalise energia strateegia kohta (KOM(2006)0105);

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0265.
2 ELT L 385, 31.12.1994, lk 14.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0230.
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– võttes arvesse oma 29. septembri 2005. aasta resolutsiooni taastuvenergia osakaalu kohta 
ELis ja ettepanekute kohta konkreetsete meetmete võtmiseks1;

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Euroopa väikeettevõtete harta 
rakendamise kohta2;

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa infoühiskonna kohta 
majanduskasvu ja tööhõive eest3;

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Lissaboni strateegiaga seotud 
sisendite kohta 2006. aasta kevade Euroopa Ülemkogu jaoks4;

– võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni energiavarustuse turvalisuse kohta 
Euroopa Liidus5;

– võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni rohelise raamatu „Energiatõhusus 
ehk kuidas saavutada vähemaga rohkem” kohta6;

– võttes arvesse oma 5. juuli 2006. aasta resolutsiooni ühenduse Lissaboni kava 
rakendamise kohta: rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni – investeerimine 
majanduskasvu ja tööhõivesse: ühtne lähenemisviis7;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6-0000/2006),

A. arvestades, et EL peab vastuseks uue üleilmse majanduse reeglite muutumisele ja 
maailmaturu kasvutempo kiirenemisele strateegiliselt kohandama oma positsiooni, et 
vältida edasist pikaajalise majanduskasvu lämmatamist;

B. arvestades, et juurdepääs maailmaturule pakub VKEdele uusi nišiturge, madalamaid 
uurimis- ja arendustegevuskulusid, paremat juurdepääsu rahastamisele, mastaapide ja 
tehnoloogiaeeliseid ning riskide hajutamise võimalusi;

C. arvestades, et Lissaboni strateegia eesmärkide poole liikumine ei ole ELis võrdsel tasemel 
ning üldise tehnoloogiaarengu ja liikmesriikide taseme vahel on suured erinevused;

D. arvestades, et oluliste EÜ õigusaktide rakendamata jätmine ning sellele järgnev turu 
killustumine takistavad majanduskasvu ja sellise konkurentsi loomist, mis viib mastaapse 
majanduseni, mida on vaja selleks, et ELi majandus oleks ülimalt konkurentsivõimeline;

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0365.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0022.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0079.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0092.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0110.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0243.
7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0301.
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E. arvestades, et EL peab muutma end täiuslikumaks teadmistepõhiseks majanduseks, sest 
uute teadmiste loomine, siire ja rakendamine on majanduskasvu peamine allikas ja 
jätkusuutlik konkurentsieelis;

F. arvestades, et liikmesriigid peavad jätkuvalt tegelema sotsiaalsete demograafiliste 
muudatuste ja jätkusuutlike sotsiaalsete mudelitega seotud väljakutsetega;

G. arvestades, et hästi rahastatud uurimis- ja arendustegevus viib uuenduste, majanduskasvu, 
töökohtade loomise ja tippkvaliteedil põhinevate teadusuuringuteni;

H. arvestades, et EL peab aktiivse poliitika, nagu elukestva õppe, oskuste koolituse, 
karjäärinõustamise, noortele töökohtade leidmise ja kutseõppe õhutamisega tagama 
dünaamilise ärikultuuri;

I. arvestades, et Euroopa teabe- ja sideruum peab silmatorkavamalt ja aktiivsemalt 
edendama ettevõtlust ja õppimiskultuuri;

J. arvestades, et 70% kõigist hõivatutest töötab VKEdes, ja arvestades, et vaid 44% VKEdest 
tegeleb ettevõttesisese uuendustegevusega;

K. arvestades, et liikmesriigid peavad looma erasektori arengut soodustava keskkonna ning 
tegelema VKEde erivajadustega (sh soodus ärikeskkond ja õigusaktid, piisavad põhilised 
infrastruktuuriteenused, juurdepääs mõistlike määradega lühi- ja pikaajalisele 
rahastamisele, oma- ja riskikapital, nõustamine ning teadmised turul leiduvatest 
võimalustest);

L. arvestades, et avaliku ja erasektori partnerlus on väärtuslik avalike teenuste kvaliteedi ja 
rahalise jätkusuutlikkuse saavutamise vahend;

M. arvestades, et VKEdel on sageli probleeme nõrkade ettevõtlusoskustega, keeleprobleeme, 
puudujääke raamatupidamises, tootmisjuhtimises ja ettevõtte äriplaani koostamises, 
ressursipuudus ning suutmatus saavutada nn kriitiline mass;

N. arvestades, et VKEd tegelevad piiriülestel turgudel ja maailmaturul ning see on muutunud 
nende edasise arengu jaoks strateegiliselt oluliseks;

O. arvestades, et üks peamisi eduka ettevõtluse, uuendustegevuse ja tootearenduse takistusi 
on tingitud rahastamisvormide üksluisusest kapitaliahelas;

P. arvestades, et EL peaks toetama kandidaatide ettevõtete rajamise projektide 
(pre)inkubatsiooni turule suunatud akadeemilises keskkonnas, et saada rohkem nn kriitilist 
massi, kõrgemaid hinnanguid ja su uremaid alginvesteeringuid 
riskikapitaliettevõtetelt;

Q. arvestades, et patenteerimine on ELis väga kallis – 46 700 eurot, võrreldes 10 250 euroga 
Ameerika Ühendriikides ja 5460 euroga Jaapanis, ning arvestades, et hädasti on vaja 
ühenduse patenti;
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R. arvestades, et riiklikud reformikavad peavad tegelema VKEde ja suurte ettevõtete 
vajadustega jätkusuutlikul viisil;

S. arvestades, et selged riigiabieeskirjad võiksid aidata kaasa majandusarengule ja ettevõtete 
uuendustegevusele ebasoodsas olukorras kogukondades ja piirkondades;

T. arvestades, et pereettevõtted pakuvad tööd umbes kahele kolmandikule hõivatutest ELis,

ELi edukas konkureerimine maailmaturul

1. tuletab liikmesriikidele meelde, et ainus viis maailmaturu konkurentsis edukas olla on 
luua tippkvaliteedil põhinev Euroopa teadmisteühiskond;

2. tunnistab, kui oluline on soodustada kultuuri, mis ülistab uuendustegevust ja vajadust, et 
see tungiks kõikidesse riiklike konkurentsivõimestrateegiate valdkondadesse;

3. rõhutab asjaolu, et üha enam ei tähenda organisatsiooniline tugevus põhilist 
asjatundlikkust, vaid hoopis põhilisi asjatundlikke inimesi;

4. nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks turu avatuse ja konkurentsivõimelisuse tagamiseks 
abinõusid, mis kaotaksid juriidilised erinevused riikide kaubandusõiguses;

5. nõuab tungivalt üleatlandiliste majandussidemete arendamist, et luua Euroopa ühtsest 
turust suurem vabakaubandusala;

6. nõuab tungivalt, et liikmesriigid levitaksid avatust kaugemale ja rakendaksid olulisi 
õigusakte, mis sellele kaasa aitavad, ning parandaksid sidusust ja Euroopa 
konkurentsivõimet kogu maailmas;

7. nõuab tungivalt, et liikmesriigid täiustaksid ja lõimiksid teenindussektori ning 
suurendaksid sellega tööjõu tootlikkuse kasvu määra;

8. tunnistab, et Euroopa vajab tõeliselt lõimitud energiapoliitikat, mis tagab varustuskindluse 
ja keskkonna minimaalse kahjustamise;

Laskem eurooplaste loovusel lennata

9. rõhutab vajadust, et liikmesriigid taaselavdaksid teadmised ja uuendustegevuse, luues 
elukestvat õpet ning info- ja sidetehnoloogiat kasutades Euroopa teadmisteühiskonna, et 
vähendada oskustega seotud lünki ja töötust;

10. rõhutab vajadust selliste avatud uuendusmudelite järele, mis on vähemlineaarsed ja 
dünaamilisemad ning mis annavad ettevõtetele lisaväärtust;

11. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ei edendaks mitte ainult arvutite, vaid ka 
tarkvarapakettide kasutamist, sest need ajuabilised suudavad parandada erinevate 
haldusülesannete tõhusust;
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12. rõhutab vajadust ühenduse patendi järele ning Euroopa, Ameerika Ühendriikide ja Jaapani 
patendisüsteemide vahelise parema sidususe järele, et paremini kaitsta Euroopa ettevõtteid 
ja ideid;

13. kiidab ELi turulepääsu strateegia eesmärke ning nõuab, et EL teeks enam oma andmebaasi 
propageerimiseks VKEde seas ja selle ajakohastamiseks;

14. nõuab tungivalt, et euroinfokeskuste võrgustik propageeriks suuremat juurdepääsu 
rahvusvahelistele turgudele;

Konkurentsimootor: eduka konkurentsi ja VKEde edu eeltingimused

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid suurendaksid ettevõtlikkuse ja individuaalse vastutuse 
mainet, tasustades jõupingutusi ning õhutades riskide võtmise ja ettevõtlikkuse sotsiaalset 
väärtust;

16. märgib, et teadmistepõhises ühiskonnas on konkurentsieeliste tuumaks tehnoloogilised 
edusammud ja tippkvaliteet;

17. nõuab tungivalt, et liikmesriigid propageeriksid edukate e-ettevõtete näiteid, mis 
soodustaks info- ja sidetehnoloogia kasutuselevõttu;

18. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kehtestaksid ühised normid või vabatahtlikud 
kokkulepped valdkondades, kus nende puudumine takistab VKEde kasvu;

19. nõuab tungivalt, et liikmesriigid taaselavdaksid Euroopa ettevõtluse, vähendades 
bürokraatiat, parandades seadusandluse kvaliteeti, vähendades halduskoormat, parandades 
VKEde osalust konsulteerimisprotsessis ja lihtsustades maksustamiskorda nende kasuks;

20. julgustab liikmesriike pakkuma enam abi, et suurendada praegu ebapiisavat uute 
ettevõtete arvu kohaste stiimulite leidmise ja kohaldamisega; märgib ettevõtete 
üleandmise olulisust töökohtade ja kapitali säilitamiseks; kutsub seega liikmesriike üles 
pöörama võrdsemal määral poliitilist tähelepanu nii alustavatele ettevõtetele kui ka 
ettevõtete üleandmisele;

21. pakub välja sellised meetmed nagu maksude maksmise puhkus ja alandatud 
intressimääraga laenud alustavatele ettevõtetele ning ettevõtte loomise aja ja maksumuse 
vähendamine;

Kaasaegne sotsiaalse kaitse süsteem ja tööturg

22. nõuab tungivalt, et liikmesriigid vaataksid rahalise jätkusuutlikkuse, muutuva üleilmse 
dünaamika ja demograafiliste mustrite seisukohast üle ebatõhusad sotsiaalsed mudelid, et 
need muutuksid jätkusuutlikumaks;

23. nõuab tungivalt, et liikmesriigid langetaksid pragmaatilisi poliitilisi otsuseid, mis 
kompenseeriks nende vananevat elanikkonda ja langevat iivet, nt pensioniea tõstmine 
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kooskõlas tervishoiunormide tõusmisega ning sellise perekesksema poliitika juurutamine, 
kus motiveeritakse sünnitama ja laste eest hoolitsema;

24. rõhutab, et liikmesriigid peavad tegutsema täieliku e-kaasatuse suunas kogu Euroopas;

25. rõhutab vajadust tööjõuturu paindlikkuse järele, et tegeleda muutuvate sotsiaalsete mallide 
ja vananeva ühiskonna küsimustega;

Rahaline jätkusuutlikus

26. nõuab tungivalt, et liikmesriigid peaksid kinni eelarvedistsipliini põhimõtetest, et tagada 
elujõuline riiklik rahastamine;

27. julgustab üle vaatama avaliku teenistuse mudeleid, nende rahastamist ja juhtimist, sh 
avaliku ja erasektori partnerluse rollide ja eeliste üle arutlemine;

28. nõuab tungivalt, et liikmesriigid parandaksid VKEde juurdepääsu riigihangetele, mis on 
oluline kasvutakistus;

29. nõuab tungivalt, et kasutataks rahalisi stiimuleid riskikapitali tehtavate investeeringute 
ergutamiseks, mis aitaksid kaasa riigisisese riskikapitaliinvestorite baasi loomisele;

30. kiidab 2006. aasta märtsi Euroopa Ülemkogu seisukohta, et on vaja laiendada ja 
soodustada Euroopa Investeerimispanga laenude kättesaadavust ettevõtetele, eriti 
VKEdele;

Riiklikud reformikavad töös

31. nõuab tungivalt, et liikmesriigid viiksid korralikult ja kiiresti ellu oma riiklikud 
reformikavad, et saavutada Lissabonis määratletud ühised eesmärgid;

32. avaldab kahetsust, et liikmesriikide reformikavad ei ole kooskõlastatud;

33. rõhutab riiklike reformikavade edust ja läbikukkumisest aruandmist ja teavitamist;

34. nõuab tungivalt, et liikmesriigid selgitaksid, kuidas nad kavatsevad jätkata riiklikes 
reformikavades enda ette seatud eesmärkide saavutamisega;

o

o o

35. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Lissaboni tegevuskava peamine ajend oli arusaamine, et Euroopa on Ameerika Ühendriikidest 
SKT, tööjõu tootlikkuse, tehnoloogia ning uurimis- ja arendustegevusse tehtavate 
investeeringute osas maha jäänud, ning kava oli vaja eelmisel aastal taaskäivitada. Euroopa 
saab maailmamajanduses juhtivale positsioonile asuda vaid siis, kui ta suudab edukalt tagada 
oma konkurentsivõimelisuse, kohanedes nii, et muutuda teadmistepõhiseks ühiskonnaks, mis 
on keskendunud teadusuuringutele ning info- ja sidetehnoloogiale; ent mida peaks Euroopa 
edasi tegema, et saada teadmistepõhiseks ühiskonnaks?

Esiteks peab Euroopa Liit vähendama piirkondadevahelisi erinevusi, et suurendada Euroopa 
teadus- ja tehnoloogiaruumi. Liikmesriigid peavad tegutsema selle nimel, et riiklik poliitika 
looks info- ja sidetehnoloogiasektori konkurentsivõimet soodustava ning info- ja 
sidetehnoloogia kasutuselevõttu toetava keskkonna.

Selle teadmistepõhise majanduse juhtimiseks vajalikud energiavarud peavad olema kergelt 
kättesaadavad ja Euroopa Liit peab tegema kõik võimaliku, et saavutada turvaline 
energiavarustus. Selge, et energiaga varustatusest sõltuvust saab mõningal määral vähendada 
praktiliste energiatõhususmeetmetega, ent pikemas perspektiivis vajab Euroopa 
investeeringuid selliste uuenduslike tehnoloogiate loomisse, mis võimaldavad puhtamat 
energiat ja turvalisemat energiavarustust mõistliku hinna eest.

Teiseks, nagu paljud uurimused on näidanud, peavad liikmesriigid suurendama pühendumust 
innovatsiooni ja pädevuste parandamise ergutamisele elukestva õppe teel, samuti kohaste 
oskuste omandamise õhutamist info- ja sidetehnoloogia valdkonnas, mida kõike peavad 
toetama vajalikud ressursid ja poliitilised meetmed. Sellised meetmed muudavad tööjõu väga 
kompetentseks ja kvalifitseerituks ning vabastavad Euroopa loovuse, mis on aegunud tavade 
muutmiseks vajalike ideede vool, ning loovad ettevõtete konkurentsivõimelisuseks vajalikud 
teadmised.

Selle ideevoolu soodustamiseks tuleb tugevdada koostööd ettevõtlussektori, valitsuse ja 
teadusringkondade vahel, ning see omakorda viib Euroopa tipptasemele, suurendades 
spetsialiseerumist kõrgtehnoloogiatööstusele. Tuleb märkida, et praegu nimetab vaid 5% 
uuendustegevusega tegelevaid Euroopa ettevõtteid oluliste uuendusallikatena ülikoole või 
valitsuse teadusinstituute.

Kolmandaks ei ole juhus, et enamik eurooplasi on parema meelega töötajad kui enda 
ülemused; Euroopa liikmesriigid on seda soodustanud nii aktiivselt kui ka passiivselt. Ent 
nüüd on tulnud aeg seda muuta ning taaselustada riskide võtmise ja ettevõtlusvaim, mis aitab 
konkurentsivõimelise teadmisteühiskonna loomisele kaasa, mitte ei takista seda. Liikmesriigid 
peavad tegutsema selle nimel, et kaotada häbimärk ettevõtte läbikukkumiselt, eelkõige noorte 
seas, kes on eduka Euroopa ettevõtluskultuuri tulevik. Samal ajal peavad liikmesriigid tegema 
kõik võimaliku, et soodustada ettevõtete loomist, vähendades nende territooriumil ettevõtte 
loomisele kuluvat aega ja raha.
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Ettevõtluskultuuri propageerimine, eelkõige Euroopa noorte seas, oli 2005. aasta märtsis 
Euroopa Ülemkogus vastu võetud Euroopa noorsoopakti oluline osa. Teatud liikmesriikide 
haridusministeeriumid on viimastel aastatel seda vajadust tunnistanud ning asunud asja 
vedama, viies koolide õppekavadesse sisse kohustuslikud ettevõtlusõppe elemendid ja 
pakkunud õpetajatele selleks vajalikku toetust. Need on kiiduväärt ja naabrid võiksid teha 
sama.

Koostöö Euroopa liikmesriikide ja Euroopa Liidu inimeste vahel on oluline, et Euroopa võiks 
tegelikust Euroopa koduturust tõeliselt kasu saada. Eurooplaste koostööl ja mastaabieeliste 
ärakasutamisel on siiski palju tõkkeid. Need on näiteks lüngad infrastruktuuris ja avalikes 
teenustes, tööjõu paindlikkuses, kapitali ja tooteturgudel, keelebarjäärid, maksubarjäärid ning 
halb juurdepääs rahastamisele, mis kõik mõjutavad kõige tõsisemalt VKEsid – praeguse 
majanduse liikumapanevat jõudu.

Vaja on kehtestada ELi patent. Patendid näitavad uuenduslikke tegevusi, mis on loodud 
peamiselt ärilisel otstarbel, ent on selge, et paljud eurooplased eelistavad patendi hankida 
kodumaa asemel Ameerika Ühendriikides ja kasutada selle turu eeliseid.

Viiendaks on Euroopa silmitsi suurte demograafiliste probleemidega ning sotsiaalpoliitikat ja 
mudeleid tuleb sellele vastavalt kohandada, muuta „kõhnemaks” ja paindlikumaks või muuta 
need lõppkokkuvõttes jätkusuutlikuks. Inimesed elavad parema tervishoiu tõttu kauem ja iive 
langeb. Selliste muutustega tegelemiseks on vaja kasutusele võtta kohased stiimulid, eelkõige 
seoses perekonnaga, et anda peredele toetust, mida nad vajavad, et sünnitada rohkem lapsi ja 
nende eest hoolitseda, ning et mitte seada tööd ja pereelu sobitada soovivad naised 
ebasoodsasse olukorda.

Viimaseks peavad valitsused suurendada oma finantskohustusi, et liimesriigid suudaksid täita 
Lissaboni eesmärke. Maastrichti riiklike kulutuste parameetrite kohaselt ei peaks rahad tulema 
ainult avalikust sektorist, vaid liikmesriigid peaksid tegema enam, et õhutada ka erasektorit
raha välja panema, nagu Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis. Võimalikke 
erarahastamisallikaid on palju.

Üks VKEde rahastamise ja teadmisteühiskonna toetamise võimalus on riskikapital. 2003. 
aastal tegid Euroopa riskikapitaliettevõtted 377 stardiinvesteeringut umbes 420 000 euro 
ulatuses, ent Ameerika Ühendriikide riskikapitaliettevõtted tegid ainult 181 
stardiinvesteeringut, aga umbes 1 680 000 euro ulatuses. Riskikapitali ja RKT suhe on 
Euroopa liikmesriigiti erinev: Rootsis 0,79%, Ühendkuningriigis 0,60%, Prantsusmaal 0,44% 
ja Saksamaal 0,24%. Liikmesriigid peavad jätkuvalt püüdma vähendada erinevusi 
riskikapitaliturgudega seotud juriidiliste nõuete vahel, et vältida piiriüleste investeeringute 
tõkestamist.

Lissaboni eesmärkide saavutamiseks tuleb arvesse võtta kõike eeltoodut.


