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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Aika kiristää tahtia – yrittäjyyttä ja kasvua edistävän Euroopan luominen
(2006/2138(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: 
kasvuun ja työllisyyteen tähtäävä nykyaikainen pk-yrityspolitiikka (KOM(2005)0551),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Aika kiristää tahtia: uusi kasvua ja työllisyyttä 
edistävä kumppanuus (KOM(2006)0030),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin 
ohjelman täytäntöönpano: Omistajanvaihdos – jatkuvuutta uudella alulla 
(KOM(2006)0117),

– ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000, Tukholmassa 23. ja 
24. maaliskuuta 2001, Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta 2002 sekä Brysselissä 22. ja 
23. maaliskuuta 2005, 15. ja 16. joulukuuta 2005 ja 23. ja 24. maaliskuuta 2006 
kokoontuneissa Eurooppa-neuvostoissa annetut puheenjohtajien päätelmät,

– ottaa huomioon Hampton Courtissa 27. lokakuuta 2005 kokoontuneen epävirallisen 
valtionpäämieskokouksen,

– ottaa huomioon neuvoston suosituksen 2005/601/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2005, jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi
(vuosiksi 2005–2008)1, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi 
– Uusi alku Lissabonin strategialle (KOM(2005)0024),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt 
suuntaviivat (2005–2008) (KOM(2005)0141),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Yhteiset toimet kasvun ja työllisyyden hyväksi: 
yhteisön Lissabon-ohjelma (KOM(2005)0330),

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden esittämät 25 kansallista uudistusohjelmaa sekä edellä 
mainitun komission tiedonannon ”Aika kiristää tahtia: Uusi kasvua ja työllisyyttä edistävä 
kumppanuus” toisessa osassa esitetyt arviot näistä uudistusohjelmista,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (KOM(2005)0119) sekä Euroopan 
parlamentin kannan 15. kesäkuuta 20062,

  
1 EUVL L 205, 6.8.2005, s. 28.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0265.
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– ottaa huomioon komission tiedonannon Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano:
Lisää tutkimusta ja innovaatiota – Investointi kasvuun ja työllisyyteen – Yhteinen 
lähestymistapa (KOM(2005)0488) ja siihen liittyvät komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjat (SEC(2005)1253 ja SEC(2005)1289),

– ottaa huomioon Euroopan innovaatioiden tulostaulun 2005 – innovaatiotehokkuuden 
vertaileva analyysi,

– ottaa huomioon Hampton Courtin huippukokouksen päätöksellä perustetun tutkimus- ja 
kehitystyötä sekä innovointia käsitelleen riippumattoman asiantuntijaryhmän raportin 
Innovatiivisen Euroopan luominen ("Ahon raportti") tammikuulta 2006,

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 1994 annetun komission suosituksen 94/1069/EY pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) siirrosta1,

– ottaa huomioon Flash Eurobarometerin N:o 160: Yrittäjyyttä koskeva tutkimus ja 
huhtikuuta ja kesäkuuta 2004 koskevat analyyttiset kertomukset,

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen kauppa- ja teollisuusministeriön, kansainvälisen 
kauppahallinnon (International Trade Administration) ja Euroopan komission yritys- ja 
teollisuustoiminnan pääosaston edustajien muodostaman pääomasijoittamista (venture 
capital) käsittelevän työryhmän lokakuussa 2005 antaman loppuraportin,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 
(KOM(2005)0121) ja Euroopan parlamentin 1. kesäkuuta 2006 hyväksymän kannan2, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Yhteisön Lissabon-ohjelman toteuttaminen:
strategia sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi (KOM(2005)0535),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Yhteisön Lissabon-ohjelman toteuttaminen: 
yrittäjyyttä suosivan ajattelutavan edistäminen koulutuksessa (KOM(2006)0033),

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan energiatehokkuudesta "Enemmän tuloksia 
vähemmällä" (KOM(2005)0265),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma 
(KOM(2005)0628)

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan Euroopan strategiasta kestävän, kilpailukykyisen 
ja varman energiahuollon turvaamiseksi (KOM(2006)0105),

– ottaa huomioon 29. syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman
uusiutuvien energialähteiden osuudesta EU:ssa sekä ehdotuksista konkreettisiksi 
toimiksi1,

  
1 EYVL L 385, 31.12.1994, s.14.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0230.
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– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman
pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta2, 

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
kasvua ja työllisyyttä edistävästä eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta3,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
kevään 2006 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Euroopan parlamentin Lissabonin 
strategiaa koskevista näkemyksistä4,

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
energiahuollon varmuudesta Euroopan unionissa5,

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
energiatehokkuudesta "Enemmän tuloksia vähemmällä" – vihreä kirja6,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpanosta: lisää tutkimusta ja innovaatiota –
investointi kasvuun ja työllisyyteen – yhteinen lähestymistapa7,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan kertomuksen
(A6-0000/2006),

A. katsoo, että Euroopan unionin on vahvistettava strategisesti asemaansa uudenlaisen 
maailmantalouden muuttuvia sääntöjä ja lisääntyvällä vauhdilla kasvavia 
globaalimarkkinoita vastaavaksi, jotta pitkän ajan talouskasvu ei entisestään tukahtuisi,

B. katsoo, että globaaleille markkinoille pääsy tarjoaa pk-yrityksille uusia 
markkinamahdollisuuksia, alempia T&K-kustannuksia, rahoituksen paremman 
saatavuuden, mittakaavaetuja ja teknologisia etuja sekä mahdollisuuden hajauttaa riskejä,

C. katsoo, että Lissabonin strategian tavoitteisiin pyrkiminen ei ole edistynyt samalla tavoin 
kaikkialla Euroopan unionissa ja että teknologian kehittämisen tasossa yleisesti ja
jäsenvaltioiden suoritustasoissa on valtavia eroja,

D. katsoo, että tärkeän EY-lainsäädännön täytäntöönpanon laiminlyönti ja sitä seuraava 
markkinoiden pirstoutuminen estävät talouskasvua ja sellaisen kilpailun syntymistä, joka 
saisi aikaan mittakaavaetua, jota tarvitaan erittäin kilpailukykyisen talouden luomiseksi 

    
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0365.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0022.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0079.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0092.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0110.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0243.
7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0301.
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Euroopan unioniin,

E. katsoo, että Euroopan unionin on muututtava ajan tasalla olevaksi tietoperustaiseksi 
taloudeksi, koska uuden tietämyksen luominen, siirtäminen ja käyttö ovat talouskasvun ja 
kestävän kilpailuedun tärkein lähde,

F. katsoo, että jäsenvaltioiden on jatkossakin suoriuduttava yhteiskunnan väestörakenteen 
muutoksiin ja kestäviin yhteiskuntamalleihin liittyvistä haasteista,

G. katsoo, että T&K, jonka rahoitus on kunnossa, johtaa innovaatioihin, talouskasvuun, 
työpaikkojen syntymiseen ja huippuosaamiseen perustuvaan tutkimukseen,

H. katsoo, että Euroopan unionin on taattava dynaaminen yrityskulttuuri edistämällä 
aktiivisia toimia kuten elinikäistä oppimista, ammattitaitokoulutusta, henkilökohtaista 
uraohjausta, nuorten työllistämistä ja ammatillista koulutusta,

I. katsoo, että tiedotusta ja viestintää koskevassa European space -hankkeessa on edistettävä 
aktiivisemmin yrittäjyyttä ja oppimisen kulttuuria, 

J. katsoo, että pk-yritysten osuus kaikista työpaikoista on 70 prosenttia, mutta innovaatioita 
tehdään vain 44 prosentissa yrityksistä,

K. katsoo, että jäsenvaltioiden on tarjottava yksityisen sektorin kehittämiselle suotuisa 
ympäristö ja vastattava pk-yritysten tarpeisiin; tähän kuuluvat yrityksiä edistävät
toimintaolosuhteet ja säännökset, riittävät perusinfrastruktuuripalvelut, lyhyen ja pitkän 
ajan rahoituksen saatavuus kohtuullisella korolla, omalla pääomalla ja riskipääomalla, 
neuvonta ja tieto markkinamahdollisuuksista,

L. katsoo, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus on arvokas työväline julkisen 
palvelun laadun ja taloudellisen kestävyyden kannalta,

M. katsoo, että pk-yrityksiä vaivaavat tyypillisesti heikot yrittäjätaidot sekä puutteet, jotka 
liittyvät kirjanpitoon, kielitaitoon, tuotannonohjaukseen, liiketoiminnan suunnitteluun, 
resursseihin ja siihen, ettei pystytä saavuttamaan kriittistä massaa,

N. katsoo, että pk-yritykset toimivat rajat ylittävillä ja globaaleilla markkinoilla ja että tästä 
on tullut niille kehityksen edellytys,

O. katsoo, että yksi menestyksekkään yrittäjyyden, innovoinnin ja tuotekehityksen suurimpia 
esteitä on pääomaketjun rahoitusmuotojen yksipuolisuus,

P. katsoo, että Euroopan unionin on tuettava käynnistettäväksi ehdotettujen hankkeiden 
kehittelyä tai sitä edeltäviä toimenpiteitä markkinoihin suuntautuneessa akateemisessa 
ympäristössä, jotta saataisiin lisää kriittistä massaa, parempia arvostuksia ja suurempia 
alkuinvestointeja pääomayhtiöiltä,

Q. katsoo, että patentointi on Euroopan unionissa hyvin kallista eli 46 700 euroa, kun se 
Yhdysvalloissa on 10 250 euroa ja Japanissa 5 460 euroa, ja että yhteisöpatentti tarvitaan 
kiireellisesti,
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R. katsoo, että pk-yritysten ja suurten yritysten tarpeita on käsiteltävä kansallisissa 
uudistusohjelmissa kestävällä tavalla,

S. katsoo, että selvät valtionapusäännöt voivat edistää talouskehitystä ja yritysten 
innovatiivisuutta yhteisöissä ja alueilla, jotka ovat muita heikommassa asemassa,

T. katsoo, että perheyritysten osuus Euroopan unionin työpaikoista on suurin piirtein kaksi 
kolmannesta,

Euroopan unionin kilpailukyky globaaleilla markkinoilla

1. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että ainoa tapa menestyä globaaleilla markkinoilla on 
huippuosaamiseen perustuvan eurooppalaisen tietoyhteiskunnan luominen;

2. tunnustaa, että on tärkeää vaalia kulttuuria, jossa pidetään tärkeänä innovatiivisuutta, ja 
että se on ulotettava kaikille kansallisten kilpailukykystrategioiden aloille;

3. korostaa, että organisatorinen vahvuus ei ole niinkään kiinni avainosaamisesta kuin 
avainosaajista;

4. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin eri maiden kauppaa koskevan lainsäädännön
erojen poistamiseksi, jotta voitaisiin varmistaa avoimet ja kilpailukykyiset markkinat;

5. kehottaa edistämään transatlanttisia taloussuhteita Euroopan yhtenäismarkkinoita 
suuremman vapaakauppa-alueen luomiseksi;

6. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään markkinoiden avoimuutta ja panemaan täytäntöön tähän 
tähtäävä vielä toteuttamatta oleva lainsäädäntö Euroopan yhtenäisyyden ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi globaaleilla markkinoilla;

7. kehottaa jäsenvaltioita täydentämään ja yhtenäistämään palvelusektoria työn tuottavuuden 
kasvun edistämiseksi;

8. tunnustaa, että Eurooppa tarvitsee täysin yhdenmukaisen energiapolitiikan, jolla 
varmistetaan energiahuollon turvallisuus ja ympäristövahinkojen minimointi;

Eurooppalaisten luovuuden on annettava virrata vapaasti

9. painottaa, että jäsenvaltioiden on elvytettävä tietämystä ja innovointia luomalla Euroopan 
tietoyhteiskunta, jossa käytetään elinikäisen oppimisen menetelmiä sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaa ammattitaitovajeiden ja työttömyyden vähentämiseksi;

10. korostaa, että tarvitaan avoimia innovaatiomalleja, jotka eivät ole liian lineaarisia vaan 
dynaamisia ja jotka tuovat yrityksille lisäarvoa;

11. kehottaa jäsenvaltioita edistämään tietokoneiden käytön lisäksi myös ohjelmistojen
käyttöä, koska näillä ihmismielen apuvälineillä voidaan tehostaa monia hallintotehtäviä;
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12. tähdentää, että Euroopan yrittäjyyttä ja ideoita voidaan suojella parhaiten yhteisöpatentin 
avulla ja parantamalla vastavuoroisuutta Euroopan, Yhdysvaltojen ja Japanin 
patenttijärjestelmien välillä;

13. pitää Euroopan unionin markkinoille pääsyä koskevan strategian tavoitteita suositeltavina 
ja kehottaa Euroopan unionia panostamaan enemmän strategiaan liittyvän tietokannan 
käytön edistämiseen pk-yrityksissä ja pitämään sen ajan tasalla;

14. kehottaa euroneuvontakeskusten verkkoa edistämään pääsyä kansainvälisille 
markkinoille;

Kilpailun liikkeellepaneva voima: kilpailussa menestymisen edellytykset pk-yrityksissä

15. kehottaa jäsenvaltioita nostamaan yrittäjyyden ja yksilöllisen vastuunoton profiilia 
palkitsemalla yrittämistä ja lisäämällä riskinoton ja yrittäjyyden sosiaalista arvoa;

16. panee merkille, että tekniikan kehitys ja tutkimus ovat tietoperustaisen yhteiskunnan 
tärkein kilpailuetu;

17. kehottaa jäsenvaltioita suosimaan onnistuneita sähköisen kaupankäynnin malleja tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöönoton helpottamiseksi;

18. kehottaa jäsenvaltioita luomaan yleisiä standardeja tai vapaaehtoissopimuksia aloilla, 
joilla niiden puuttuminen lamauttaa pk-yritysten kasvua;

19. kehottaa jäsenvaltioita elvyttämään eurooppalaisia yrityksiä karsimalla byrokratiaa, 
parantamalla sääntelyn laatua, vähentämällä hallinnollisia rasitteita, lisäämällä pk-
yritysten osallistumista kuulemismenettelyyn ja yksinkertaistamalla verotuskäytäntöjä 
yritysten hyväksi;

20. kannustaa jäsenvaltioita tarjoamaan enemmän tukea, jotta uusyritysten liian vähäistä
määrää voitaisiin nostaa, valitsemalla ja soveltamalla sopivia kannustimia; panee merkille, 
miten tärkeitä yritysten siirrot ovat työpaikkojen ja pääoman säilyttämisen kannalta, ja 
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita osoittamaan yhtä paljon poliittista huomiota 
uusyrityksille ja yritysten siirroille;

21. ehdottaa veronalennusten ja halpakorkoisten lainojen kaltaisia toimenpiteitä uusille 
perustettaville yrityksille, jotta niiden käynnistämiseen menevää aikaa voitaisiin lyhentää 
ja perustamiskustannuksia pienentää;

Uudenaikainen sosiaaliturvajärjestelmä ja työmarkkinat

22. kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan tehottomia sosiaalisia malleja niiden taloudellisen 
kestävyyden kannalta, jotta kokonaisdynamiikkaa ja väestörakennetta voitaisiin muuttaa 
kestävämmiksi;

23. kehottaa jäsenvaltioita päättämään käytännön toimenpiteistä, joilla korvataan väestön 
vanheneminen ja syntyvyyden lasku ja joita voivat olla muun muassa työiän 
pidentäminen, johon liittyy terveydenhuollon standardien parantaminen, ja perhe-elämän 
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paremmin huomioon ottavien toimien käyttöönotto, muun muassa syntyvyyden 
lisäämiseen ja lastenhoitoon liittyvät kannusteet;

24. tähdentää, että jäsenvaltioiden on työskenneltävä sen hyväksi, että koko Eurooppa pääsee 
osalliseksi tietoyhteiskunnasta;

25. korostaa työmarkkinoiden joustojen tarvetta, jotta ne voivat mukautua muuttuviin 
sosiaalirakenteisiin ja ikääntyvän yhteiskunnan ongelmiin;

Kestävä talous

26. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan kurinalaisen budjettipolitiikan periaatteita, jotta ne 
voivat varmistaa terveen julkisen rahoituksen;

27. kannustaa tarkistamaan julkisen palvelun malleja, niiden rahoitusta ja hallintoa, sekä 
keskustelemaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden tehtäväjaosta ja eduista;

28. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin 
hankintoihin, koska kyseessä on merkittävä kasvun este;

29. kehottaa käyttämään verokannustimia, jotka voisivat rohkaista tekemään 
pääomasijoituksia, joita tarvitaan kotimaisen riskipääoman investoijapohjan 
muodostamiseen;

30. pitää suositeltavana maaliskuussa 2006 kokoontuneen Brysselin Eurooppa-neuvoston 
lähestymistapaa, jonka mukaan yritysten, erityisesti pk-yritysten, lainojen saantia 
Euroopan investointipankista laajennetaan ja helpotetaan;

Kansallisten uudistusohjelmien toteuttaminen

31. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kansalliset uudistusohjelmansa kunnolla ja nopeasti, 
jotta Lissabonissa määritellyn yhteisen toimintaohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa;

32. pitää valitettavana, ettei jäsenmaiden kansallisten uudistusohjelmien lähestymistapoja ole 
koordinoitu keskenään;

33. korostaa kansallisten uudistusohjelmien onnistumisia ja epäonnistumisia koskevien 
tietojen raportoinnin ja välittämisen tärkeyttä;

34. kehottaa jäsenvaltioita täsmentämään, miten ne aikovat edetä kansallisissa 
uudistusohjelmissa asettamiensa tavoitteiden toteuttamisessa;

o
o o

35. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Lissabonin toimintaohjelman alkusysäyksenä oli sen tosiseikan tunnustaminen, että Euroopan 
asema Yhdysvaltoihin verrattuna on huononemassa, jos vertailukohtana on BKT, työn 
tuottavuus, teknologian suoritustaso ja kokonaisinvestointi T&K:hon, ja strategia vaati 
uudelleenkäynnistyksen viime vuonna. Eurooppa voi päästä maailmantalouden johtoasemaan 
vain, jos se pystyy varmistamaan kilpailukykynsä. Tämä edellyttää päätöstä muuttua
tutkimukseen ja tieto- ja viestintätekniikkaan suuntautuvaksi tietoperustaiseksi 
yhteiskunnaksi. Mutta miten Euroopan olisi edettävä muuttuakseen tietoperustaiseksi 
taloudeksi?

Ensinnäkin Euroopan unionin on luotava Eurooppaan suurempi tieteellinen ja teknologinen
alue vähentämällä alueellisia eroja. Jäsenvaltioiden on työskenneltävä sen varmistamiseksi, 
että yleinen järjestys tarjoaa ympäristön, joka tukee tieto- ja viestintätekniikan alan 
kilpailuhenkisyyttä ja edistää tietotekniikan käyttöönottoa Euroopassa.

Tietoperustaisen talouden pyörittämiseen tarvittavan energian on myös oltava helposti 
saatavilla, ja Euroopan unionin on tehtävä kaikki voitavansa turvallisen energiahuollon 
takaamiseksi. On selvää, että riippuvuuttamme energiansaannista voidaan jonkin verran 
vähentää energiatehokkuutta parantavilla käytännön toimilla, mutta pitkällä aikavälillä 
Euroopan on investoitava innovatiiviseen tekniikkaan, jonka avulla saadaan puhtaampaa ja 
turvallisempaa energiaa kohtuullisin kustannuksin.

Toiseksi, kuten monet tutkimukset ovat yhä uudelleen osoittaneet, jäsenvaltioiden on 
riittävien resurssien ja poliittisten toimien tukemana sitouduttava paremmin innovatiivisuuden 
vahvistamiseen ja ammattipätevyyden lisäämiseen elinikäisen oppimisen ja sopivan tieto- ja 
viestintätekniikkakoulutuksen avulla. Näillä toimilla saadaan huippupätevää ja 
ammattitaitoista työvoimaa ja päästetään vapaaksi eurooppalainen luovuus, ideoiden virta, 
joka huuhtelee pois ummehtuneet käytännöt, sekä luodaan tietämystä, jota yritykset 
tarvitsevat ollakseen kilpailukykyisiä.

Luovuuden virtaamista voidaan edistää lujittamalla yrityssektorin, hallituksen ja akateemisen 
maailman yhteistyötä, ja tämä puolestaan johtaa siihen, että Eurooppa saa todellisen 
etulyöntiaseman ja voi lisätä erikoistumistaan huipputeknologiaa käyttäviin 
teollisuudenaloihin. On huomattava, että tätä nykyä vain viisi prosenttia eurooppalaisista 
yrityksistä, joissa on innovaatiotoimintaa, mainitsee yliopistot tai valtiolliset tutkimuslaitokset 
erittäin tärkeinä innovaatiolähteinä.

Kolmanneksi: ei ole sattuma, että suurin osa eurooppalaisista on mieluummin työntekijöitä 
kuin oma pomonsa. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat kannustaneet tähän joko aktiivisesti 
tai passiivisesti. Nyt on kuitenkin tullut aika tehdä täyskäännös ja sytyttää uudelleen 
yrittäjyyden ja riskinoton henki. Se ei haittaa kilpailukykyisen tietoyhteiskunnan luomista
vaan edistää sitä. Jäsenvaltioiden on estettävä konkurssin tehneiden leimautuminen erityisesti 
nuorten keskuudessa, jotka ovat menestyksekkään eurooppalaisen yrityskulttuurin 
tulevaisuus. Samalla jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa helpottaakseen yritysten 
perustamista eli pyrittävä nopeuttamaan yrityksen käynnistämistä omalla alueellaan ja 
vähentämään sen vaatimia kustannuksia. 

Maaliskuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymän eurooppalaisen 
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nuorisosopimuksen avainkysymyksenä oli yrittäjyyskulttuurin edistäminen erityisesti 
eurooppalaisten nuorten keskuudessa. Joidenkin jäsenvaltioiden opetusministeriöissä tämä 
tarve on havaittu viime vuosina ja ryhdytty toimeen: koulujen opetusohjelmaan sisällytetään 
pakollisia yrittäjyyskoulutukseen liittyviä kursseja ja tarjotaan opettajille tähän tarvittavaa 
tukea. Tällaista voi suositella, ja naapurivaltioita rohkaistaan ottamaan esimerkkiä.

Jotta Eurooppa voisi todella hyötyä Euroopan kotimarkkinoiden tarjoamista eduista, 
ratkaisevan tärkeää on yhteistyö Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä ja Euroopan unionin 
ihmisten keskuudessa. On kuitenkin vielä paljon ongelmia, jotka estävät eurooppalaisten 
yhteistyön ja mittakaavaetujen hyödyntämisen. Tällaisia tekijöitä ovat puutteet 
infrastruktuureissa ja julkisissa palveluissa, työvoiman joustavuudessa, pääoma- ja 
tuotemarkkinoilla, kieliesteet, verotukselliset esteet ja rahoituksen saanti, jotka kaikki 
haittaavat vakavasti pk-yrityksiä, nykyisen taloutemme liikkeellepanevaa voimaa.

Yhteisöpatentin perustaminen on välttämätöntä. Patentit ovat merkkinä luovasta ja 
innovatiivisesta toiminnasta, ja ne on kehitetty ensisijaisesti kaupallisiin tarkoituksiin. On 
kuitenkin selvää, että monet eurooppalaiset hakevat patenttia mieluummin Yhdysvalloissa 
hyödyntääkseen USA:n markkinoita sen sijaan, että patentoisivat kotona.

Viidenneksi: Euroopalla on vastassaan valtavia väestörakenteeseen liittyviä haasteita. 
Sosiaalipoliittisten toimien ja mallien on muututtava sen mukaisesti. Niitä on kevennettävä ja 
joustavoitettava, muuten niistä tulee lopulta kestämättömiä. Ihmiset elävät kauemmin 
terveydenhuollon parannuttua ja syntyvyys laskee. Näihin muutoksiin vastaaminen vaatii 
sopivia kannustimia erityisesti perheille, jotta ne saisivat tarvitsemansa tuen lapsimääränsä 
lisäämiseksi ja lapsista huolehtimiseksi. Samalla on huolehdittava siitä, ettei saateta 
epäedulliseen asemaan niitä naisia, jotka haluavat yhdistää perheen ja työelämän.

Viimeiseksi on todettava, että hallitusten on lisättävä rahoitussitoumuksiaan, jotta jäsenvaltiot 
voivat saavuttaa Lissabonin tavoitteet. Rahoitus ei saisi tulla vain julkiselta sektorilta 
Maastrichtin julkisia menoja koskevien parametrien vuoksi, vaan jäsenvaltioiden olisi 
rohkaistava enemmän yksityisen sektorin rahoitusta kuten Yhdysvalloissa ja Japanissa. 
Potentiaalisia yksityisiä rahoituslähteitä on paljon.

Pääomasijoittaminen on eräs keino rahoittaa pk-yrityksiä ja myötävaikuttaa tietoyhteiskunnan 
syntymiseen. Vuonna 2003 eurooppalaiset pääomasijoitusyhtiöt tekivät 377 siemensijoitusta, 
jotka olivat suuruudeltaan keskimäärin noin 420 000 euroa, kun taas yhdysvaltalaispohjaiset 
pääomasijoitusyhtiöt tekivät vain 181 siemensijoitusta, suuruudeltaan keskimäärin noin 
1 680 000 euroa. BKTL:ään suhteutettu pääomasijoittaminen vaihtelee Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden keskuudessa. Ruotsissa se on 0,79 prosenttia, Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa 0,60 prosenttia, Ranskassa 0,44 prosenttia ja Saksassa 0,24 prosenttia. 
Jäsenvaltioiden on yhä vähennettävä riskipääomamarkkinoita koskevissa lakisääteisissä 
vaatimuksissa esiintyviä eroja, jotta voidaan poistaa esteet rajat ylittäviltä investoinneilta.

Kaikki edellä mainitut asiat on otettava huomioon Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi.
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