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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„Ideje magasabb sebességbe kapcsolni – A vállalkozás és a növekedés Európájának 
megteremtése”
(2006/2138(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: modern kkv-politika a 
növekedésért és foglalkoztatásért” című bizottsági közleményre (COM(2005)0551),

– tekintettel az „Ideje magasabb sebességbe kapcsolni – Az új növekedési és foglalkoztatási 
partnerség” című bizottsági közleményre (COM(2006)0030),

– tekintettel „A Közösség növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni programjának 
végrehajtása: Vállalkozások átadása – folyamatosság és megújulás” című bizottsági 
közleményre (COM(2006)0117),

– tekintettel a 2000. március 23–24-i lisszaboni Európai Tanács, a 2001. március 23–24-i 
stockholmi Európai Tanács, a 2002. március 15–16-i barcelonai Európai Tanács, valamint 
a 2005. március 22–23-i, a 2005. december 15–16-i és a 2006. március 23–24-i brüsszeli 
Európai Tanács elnökségi következtetéseire,

– tekintettel a tagállamok államfői 2005. október 27-i Hampton Court-i informális ülésének 
következtetéseire,

– tekintettel a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatásokról szóló, 2005. július 12-i 2005/601/EK tanácsi ajánlásra (2005–2008)1, 

– tekintettel a „Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért. A lisszaboni stratégia 
új kezdete” című bizottsági közleményre (COM(2005)0024),

– tekintettel az „Integrált iránymutatások a növekedésről és a foglalkoztatásról (2005–
2008)” című bizottsági közleményre (COM(2005)0141),

– tekintettel a „Közös cselekvések a növekedésért és a foglalkoztatásért: a Közösség 
lisszaboni programja” című bizottsági közleményre (COM(2005)0330),

– tekintettel a tagállamok által előterjesztett 25 nemzeti reformprogramra (NRP-kre) és ezen 
NRP-knek a már említett „Ideje magasabb sebességbe kapcsolni – Az új növekedési és 
foglalkoztatási partnerség” című közlemény 2. részében történő bizottsági vizsgálatára,

– tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységére vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló európai 

  
1 HL L 205., 2005.8.6., 28. o.
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parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2005)0119) és a 
2006. június 15-i parlamenti álláspontra1,

– tekintettel „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: Több kutatás és innováció 
– Beruházás a növekedés és a foglalkoztatás érdekében: Közös megközelítés” című 
bizottsági közleményre (COM(2005)0488) és az Európai Bizottság ezt kísérő személyzeti 
munkadokumentumaira (SEC(2005)1253 és SEC(2005)1289),

– tekintettel az „Európai Innovációs Eredménytábla 2005 – az innovatív teljesítmény 
összehasonlító elemzése” című dokumentumra,

– tekintettel a Hampton Court-i csúcstalálkozót követően kinevezett, a K+F-fel és az 
innovációval foglalkozó független szakértői csoport 2006. januári, „Az innovatív Európa 
létrehozása” című jelentésére („az Aho-jelentés”),

– tekintettel a kis- és középvállalkozások (KKV-k) átadásáról szóló, 1994. december 7-i 
94/1069/EK bizottsági ajánlásra2,

– tekintettel a Flash Eurobarometer 160. számú, 2004. áprilisi és júniusi vállalkozási 
felmérésére és elemzési jelentésére,

– tekintettel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumából, a Nemzetközi 
Kereskedelmi Irodából és a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságból álló 
munkacsoport kockázati tőkével foglalkozó, 2005. októberi zárójelentésére,

– tekintettel egy versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) 
(COM(2005)0121) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
bizottsági javaslatra és a 2006. június 1-jei parlamenti álláspontra3, 

– tekintettel „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: a szabályozási környezet 
egyszerűsítésére irányuló stratégia” című bizottsági közleményre (COM(2005)0535),

– tekintettel „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: A vállalkozási készségek 
előmozdítása az oktatás és a tanulás terén” című bizottsági közleményre 
(COM(2006)0033),

– tekintettel a Bizottság „Energiahatékonyság avagy többet kevesebbel” című zöld könyvére 
(COM(2005)0265),

– tekintettel „A biomasszával kapcsolatos cselekvési terv” című bizottsági közleményre 
(COM(2005)0628),

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0265.
2 HL L 385., 1994.12.31., 14. o.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0230.
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– tekintettel a Bizottság fenntartható, versenyképes és biztonságos energiát támogató 
európai stratégiáról szóló zöld könyvére (COM(2006)0105),

– tekintettel a megújuló energiaforrások EU-n belüli részesedéséről és a konkrét 
intézkedésekre irányuló javaslatokról szóló, 2005. szeptember 29-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Kisvállalkozások Európai Chartájának végrehajtásáról szóló, 2006. január 19-
i állásfoglalására2, 

– tekintettel az európai információs társadalomról a növekedésért és a foglalkoztatásért 
tárgyú, 2006. március 14-i állásfoglalására3,

– tekintettel a lisszaboni stratégiával összefüggésben a 2006. tavaszi Európai Tanácshoz 
való hozzájárulásról szóló, 2006. március 15-i állásfoglalására4,

– tekintettel az energiaellátás biztonságáról az Európai Unióban tárgyú, 2006. március 23-i 
állásfoglalására 5,

– tekintettel az „Energiahatékonyság avagy többet kevesebbel” című zöld könyvről6 szóló, 
2006. június 1-jei állásfoglalására,

– tekintettel a Közösség lisszaboni programjának végrehajtásáról szóló, több kutatás és 
innováció – beruházás a növekedés és a foglalkoztatás érdekében: közös megközelítés 
tárgyú, 2006. július 5-i állásfoglalására7,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel az új világgazdaság változó szabályaira és a globális piacok egyre gyorsuló 
tempójára adott válaszként az EU-nak stratégiailag ki kell igazítania pozícióját, hogy 
elkerülje a hosszú távú gazdasági növekedés további elnyomását, 

B. mivel a világpiacra jutás a KKV-knak új piaci réseket, alacsonyabb K+F költségeket, a 
finanszírozási, besorolási és technológiai előnyökhöz való jobb hozzáférést, és 
kockázatmegosztási lehetőségeket nyújt,

C. mivel a lisszaboni stratégia céljainak teljesítése felé tett előrelépések nem egyformák az 

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0365.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0022.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0079.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0092.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0110.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0243.
7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0301.
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EU-ban, és mivel óriási különbségek vannak a technológiai fejlődés általános szintje és a 
tagállamok teljesítményének szintjei között,

E. mivel a fontos EK-jogszabályok végrehajtásának elmulasztása és az ezt követő piaci 
fragmentálódás gátolja a gazdasági növekedést és az EU igen versenyképes gazdaságához 
szükséges méretgazdaságossághoz vezető verseny létrehozását,

F. mivel az EU-nak korszerűsített, tudás alapú gazdasággá kell átalakítania magát, mivel az 
új tudás megalkotása, átalakítása és alkalmazása a gazdasági növekedés és a fenntartható 
versenyképességi előny fő forrása,

G. mivel a tagállamoknak továbbra is meg kell birkózniuk a társadalmi demográfiai 
változáshoz és a fenntartható társadalmi modellekhez kapcsolódó kihívásokkal,

H. mivel a megfelelően finanszírozott K+F innovációhoz, gazdasági növekedéshez, 
munkahelyek teremtéséhez és kiválóság alapú kutatáshoz vezet,

I. mivel az EU-nak dinamikus üzleti kultúrát kell biztosítania az olyan aktív politikák 
támogatásával, mint az egész életen át tartó tanulás, a szakismereti képzés, a személyes 
karriertanácsadás, a fiatalok gyakorlati helye és a szakképzés,

K. mivel az európai információs és kommunikációs térségnek még szembetűnőbben és 
aktívabban kell támogatnia a vállalkozói szellemet és a tanulás kultúráját,

L. mivel a KKV-k a teljes foglalkoztatás 70%-át teszik ki, és mivel a KKV-k mindössze 
44%-a újít önerőből,

M. mivel a tagállamoknak támogató környezetet kell biztosítaniuk a magánszektor 
fejlődéséhez, és foglalkozniuk kell a KKV-k olyan különleges igényeivel, mint például az 
ösztönző üzleti környezet és szabályozások, megfelelő alapvető infrastrukturális 
szolgáltatások, az elfogadható kamat mellett rövid és hosszú távú finanszírozáshoz történő 
hozzáférés, törzstőke és kockázati tőke, tanácsadási támogatás és a piaci lehetőségek 
ismerete,

N. mivel az állami és magánszféra közötti partnerségek (PPP-k) értékes eszközök a 
közszolgáltatások minőségében és a pénzügyi fenntarthatóságban,

O. mivel a KKV-k jellemzően szenvednek a gyenge vállalkozói készségek, illetve a 
könyvelés, a nyelvi akadályok, a termelésirányítás, az üzleti tervezés, a pénzeszközök 
hiánya és a kritikus tömeg eléréséhez szükséges képesség elégtelensége miatt,

P. mivel a KKV-k jelen vannak a határokon átnyúló és a globális piacokon, és mivel ez 
stratégiai fontosságúvá vált további fejlődésükhöz,

Q. mivel a sikeres vállalkozás, az innováció és a termékfejlesztés egyik legfőbb akadálya a 
tőkelánc menti finanszírozási formák változatosságának hiányából ered,
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R. mivel az EU-nak támogatnia kell az erre jelentkező induló vállalkozások érlelődését / 
előzetes érlelődését egy piacorientált felsőoktatási környezetben, hogy a kockázati 
tőketársaságoktól nagyobb mértékű kritikus tömeget, magasabb értékelést és magasabb 
induló befektetést szerezzenek,

S. mivel a szabadalmaztatás az Egyesült Államokkal (10 250 euró) és Japánnal (5 460 euró) 
összehasonlítva nagyon drága az EU-ban, 46 700 euró, és mivel rendkívül nagy szükség 
van egy közösségi szabadalomra,

T. mivel az NRP-knek a KKV-k és a nagyvállalatok igényeivel fenntartható módon kell 
foglalkozniuk,

U. mivel a világos állami támogatási szabályok elősegíthetnék a gazdasági fejlődést és a 
vállalati innovációt a hátrányos helyzetű közösségekben és régiókban,

V. mivel az EU foglalkoztatásának körülbelül kétharmadát a családi vállalkozások teszik ki,

A globális piacon sikeresen versenyző EU 

1. emlékezteti a tagállamokat, hogy a globális piacon való sikeres verseny egyetlen módja 
egy kiválóságon alapuló európai tudásalapú társadalom létrehozása;

2. elismeri egy olyan kultúra előmozdításának fontosságát, amely az innovációt övezi 
tisztelettel, továbbá azt az igényt, hogy ez a nemzeti versenyképességi stratégiák minden 
területét áthassa;

3. kiemeli azt a tényt, hogy a szervezeti erő – egyre nagyobb mértékben – nem az alapvető 
illetékességekben, hanem inkább az alapvető illetékesekben rejlik majd; 

4. sürgeti a Közösséget, hogy tegyen lépéseket az országok kereskedelmi jogai közötti 
egyenlőtlenségek megszüntetéséért a nyílt és versenyképes piac biztosítása érdekében;

5. sürgeti a transzatlanti gazdasági kapcsolatok fejlődését azzal a céllal, hogy az európai 
egységes piacnál nagyobb szabadkereskedelmi terület jöjjön létre;

6. sürgeti a tagállamokat, hogy folytassák a nyitottság értékesítését, és hogy hajtsák végre az 
esedékes jogszabályokat, globálisan növelve a koherenciát és az európai 
versenyképességet;

7. sürgeti a tagállamokat, hogy teljesítsék ki és integrálják a szolgáltatási ágazatot, és ezáltal 
lendítsék fel a munkaerő termelékenységének növekedési ütemét;

8. elismeri, hogy Európának egy valóban integrált energiapolitikára van szüksége, amely 
garantálja az ellátás biztonságát és a minimális környezeti károkat;

Szabad út az európai kreativitás előtt
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9. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tagállamok újra felélénkítsék a tudást és az 
innovációt egy európai tudásalapú társadalom létrehozásával, az egész életen át tartó 
tanulás és az információs és kommunikációs technológia (IKT) használatával, a 
szakismereti lemaradások és a munkanélküliség csökkentése érdekében;

10. kiemeli a nyitott innovációs modellek szükségességét, amelyek kevésbé lineárisak és 
inkább dinamikusak, és amelyek értéknövekedést eredményeznek a cégek számára;

11. sürgeti a tagállamokat, hogy ne csak a számítógépek, de a szoftvercsomagok használatát is 
támogassák, mivel az emberi elme ilyen módon történő kiterjesztése javíthatja a különféle 
adminisztratív feladatok hatékonyságát;

12. hangsúlyozza egy közösségi szabadalom és az európai, az egyesült államokbeli és a japán 
szabadalmi rendszerek közötti nagyobb kölcsönösség szükségességét az európai vállalatok 
és ötletek lehető legjobb védelme érdekében;

13. elismeréssel illeti az EU piacra jutási stratégiájának céljait, és kéri az EU-t, hogy tegyen 
még többet annak érdekében, hogy adatbázisa elterjedjen a KKV-közösségen belül, és 
hogy ez mindig naprakész maradjon;

14. sürgeti az Euro Info Centre hálózatot, hogy segítse elő a nemzetközi piacokhoz való 
hozzáférés javítását;

A verseny motorja: a sikeres verseny előfeltételei és a KKV-k 

15. sürgeti a tagállamokat, hogy növeljék a vállalkozói szellem és az egyéni felelősség 
megítélését, megjutalmazva az erőfeszítést, támogatva a kockázatvállalás és a vállalkozás 
társadalmi értékét;

16. megállapítja, hogy egy tudásalapú társadalomban a technológiai fejlesztés és a kiválóság 
áll a versenyelőny középpontjában;

17. sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák a sikeres online üzleti vállalkozások modelljeit, 
hogy megkönnyítsék az IKT használatát;

18. sürgeti a tagállamokat, hogy hozzanak létre közös szabványokat vagy önkéntes 
megállapodásokat azokon a területeken, ahol ezek hiánya hátrányos a KKV-k 
növekedésére;

19. sürgeti a tagállamokat, hogy élénkítsék fel az európai üzleti vállalkozásokat a bürokrácia 
csökkentésével, a szabályozás minőségének javításával, a közigazgatási teher 
csökkentésével, a KKV-k konzultációs folyamatban való részvételének javításával és az 
adózási szabályok betartási folyamatainak ezek javára történő egyszerűsítésével;

20. ösztönzi a tagállamokat, hogy nyújtsanak több támogatást az induló vállalkozások 
elégtelen számának helyreállítása érdekében a megfelelő ösztönző intézkedések 
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megfontolása és alkalmazása által; megállapítja a vállalat átadásának a munkahelyek és a 
tőke megtartásában játszott fontosságát, így kéri a tagállamokat, hogy egyenlő politikai 
figyelmet szenteljenek az induló vállalkozásoknak és a vállalatok átadásának;

21. javasolja az olyan intézkedéseket, mint az adókedvezmény és a csökkentett kamatú 
kölcsönök az új üzleti vállalkozások beindítása és a vállalkozás megkezdéséhez szükséges 
idő és költségek csökkentése érdekében;

Modern szociális biztonsági rendszer és munkaerőpiac

22. sürgeti a tagállamokat, hogy vizsgálják felül az eredménytelen szociális modelleket 
pénzügyi fenntarthatóságuk, a változó globális dinamika és a demográfiai minták 
fényében annak érdekében, hogy ezek fenntarthatóbbak legyenek;

23. sürgeti a tagállamokat, hogy öregedő népességük és a csökkenő születésszám 
kiegyenlítése érdekében olyan gyakorlati politikai döntéseket hozzanak, mint a munkával 
töltött évek növelése az egészségügy javuló színvonalának megfelelően, továbbá az egyre 
családközpontúbb poltikák bevezetése a gyermekvállalást és a gyermeknevelést ösztönző 
intézkedésekkel együtt;

24. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tagállamok a teljes internetes integrációra 
törekedjenek szerte Európában;

25. kiemeli a munkaerőpiac rugalmasságának szükségességét a változó társadalmi minták és 
az öregedő társadalommal összefüggő problémák kezelése érdekében;

Pénzügyi fenntarthatóság

26. sürgeti a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a költségvetési fegyelem elveit a 
rendezett államháztartás biztosítása érdekében;

27. ösztönzi a közszolgáltatási modellek, finanszírozásuk és irányításuk felülvizsgálatát, 
beleértve a PPP-k szerepének és előnyeinek megvitatását is;

28. sürgeti a tagállamokat, hogy javítsák a KKV-k közbeszerzéshez való hozzáférését, ami 
jelentősen akadályozza a növekedést;

29. sürgeti a fiskális ösztönző intézkedések használatát, amelyek támogatják a 
vállalkozásitőke-befektetést, amelyet egy hazai kockázatitőke-befektetői bázis 
kialakítására használnak majd;

30. elismeréssel illeti a 2006. márciusi brüsszeli Európai Tanács olyan értelmű 
megközelítését, hogy bővítsék és könnyítsék meg az üzleti célú hozzájutást az Európai 
Beruházási Bank kölcsöneihez, különösen a KKV-k számára;

Működő NRP-k
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31. sürgeti a tagállamokat, hogy megfelelően és gyorsan hajtsák végre NRP-iket, hogy tartani 
tudják a Lisszabonban meghatározott menetrendet;

32. sajnálja a tagállamok NRP-i közötti koordinált megközelítés hiányát;

33. kiemeli az NRP-k sikereiről és kudarcairól szóló jelentések és közlemények értékét;

34. sürgeti a tagállamokat, hogy tisztázzák, hogyan kívánják folytatni az NRP-kben saját 
maguk által meghatározott célok végrehajtását;

o

o o

35. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.
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INDOKOLÁS

Az a felismerés, hogy Európa pozíciója hanyatlik az Egyesült Államok mögött a GDP, a 
munkaerő termelékenysége, a technológiai teljesítmény és teljes K+F befektetés tekintetében, 
nagyon fontos hajtóerő volt a lisszaboni menetrend számára, és szükségessé tette tavalyi 
újraindítását. Európa csak akkor tud vezető szerepet játszani a világgazdaságban, ha sikeresen 
tudja biztosítani versenyképességét a kutatásra és IKT-ra összpontosító tudásalapú 
társadalommá alakulását célzó kiigazítás révén, de merre haladjon Európa, hogy tudásalapú 
gazdasággá váljon? 

Először is az Európai Uniónak csökkentenie kell a regionális egyenlőtlenségeket annak 
érdekében, hogy egy nagyobb európai tudományos és technológiai térséget hozzon létre. A 
tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy garantálják, hogy a közrend támogató környezetet 
biztosít az IKT-szektor versenyképességének és az IKT európai használatának 
előmozdításához.

Az ezen tudásgazdaság működtetéséhez szükséges energiaellátásnak is hozzáférhetőnek kell 
lennie, és az Európai Uniónak mindent meg kell tennie, hogy biztonságos energiaellátást 
szerezzen. Nyilvánvaló, hogy az energiaellátásoktól való függésünket valamennyire 
csökkenteni lehetne gyakorlati energiahatékonysági intézkedésekkel, de ha hosszú távon 
nézzük, Európának innovatív technológiák létrehozásába történő beruházásra van szüksége, 
amelyek tisztább, biztonságosabb energiaellátást nyújtanak elfogadható áron.

Másodszor, ahogy azt számos vizsgálat időről-időre igazolja, a tagállamoknak növelniük kell 
elkötelezettségüket a szükséges eszközök és politikai intézkedések birtokában, hogy 
fellendítsék az innovációt és a kompetenciaépítést az egész életen át tartó tanulás és a 
megfelelő IKT-szakoktatás révén. Az ilyen intézkedések rendkívül hozzáértő és magasan 
képzett munkaerőt fognak eredményezni, és lehetővé fogják tenni az európai kreativitás 
áramlását, lévén ez egy olyan ötletekből összeálló folyam, amelyeknek át kell járniuk az 
idejétmúlt gyakorlatokat, és amelyek annak a tudásnak a létrehozásához szükségesek, amely a 
vállalkozásokat versenyképessé teszi.

Az üzleti szektor, a kormány és az egyetemi világ közötti együttműködést meg kell erősíteni, 
hogy ez az áramlás lehetővé váljon, ami aztán Európa élvonalba kerüléséhez fog vezetni, 
növelve annak csúcstechnológiájú iparágakban történő szakosodását. Meg kell jegyezni, hogy 
jelenleg az innovációs tevékenységgel rendelkező európai cégek mindössze 5%-a említi az 
egyetemeket vagy a kormányzati kutatóintézeteket mint az innováció rendkívül fontos 
forrásait.

Harmadszor nem véletlen, hogy a legtöbb európai inkább alkalmazott lenne, mint a saját 
főnöke; az európai tagállamok erre buzdították őket közvetve és közvetlenül. Azonban itt az 
ideje, hogy megfordítsuk a dolgok menetét, és hogy újjáélesszük a vállalkozás és a 
kockázatvállalás szellemét, amely hozzátenni, nem pedig elvenni fog a versenyképes 
tudástársadalom létrehozásakor. A tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy az üzleti bukás 
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ne legyen megbélyegzett, és különösen ne a fiatalok körében, akik a sikeres európai üzleti 
kultúra jövőjét jelentik. Ugyanakkor a tagállamoknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük 
a vállalkozások elindításának támogatásáért, csökkentve országhatáraikon belül a 
vállalkozásindításhoz szükséges időt és költségeket.

A vállalkozások kultúrájának különösen az európai fiatalok körében történő terjesztése az 
egyik kulcseleme volt az Európai Tanács által 2005 márciusában elfogadott Európai Ifjúsági 
Paktumnak. Egyes tagállamok oktatási minisztériumai elismerték ezt a szükségletet az elmúlt 
években, és élen járnak azzal, hogy a vállalkozói képzés kötelező elemeit bevezették az 
iskolai tantervekbe, támogatást nyújtva a tanároknak ennek megvalósításához. Elismerés illeti 
ezeket a tagállamokat, szomszédaikat pedig arra biztatjuk, hogy kövessék példájukat.

Az együttműködés elengedhetetlen az európai tagállamok és az Európai Unió lakosai között 
ahhoz, hogy Európa valóban hasznot húzhasson egy igazi európai hazai piac előnyeiből. 
Ugyanakkor számos akadály áll az európaiak közös munkájának és annak az útjában, hogy a 
legtöbbet hozzák ki a méretgazdaságosság előnyeiből. Olyan tényezők tartoznak ide, mint az 
infrastruktúra és a közszolgáltatások, a munkaerő rugalmassága, a tőke- és termékpiacok, a 
nyelvi akadályok, az adózásal kapcsolatos akadályok és a finanszírozáshoz való hozzáférés 
közötti különbségek, amelyek a legsúlyosabban a KKV-kat, jelenlegi gazdaságunk motorját 
sújtják.

Szükség van egy EU-szabadalomra. A szabadalmak jelzik a feltaláló és innovációs 
tevékenységeket, elsősorban kereskedelmi célokra fejlesztik ki ezeket, mégis nyilvánvaló, 
hogy számos európai inkább az Egyesült Államokban szabadalmaztat, és inkább ott használja 
ki a piacot ahelyett, hogy itthon szabadalmaztatna.

Ötödször Európa óriási demográfiai kihívásokkal néz szembe, és a társadalompolitikának és a 
modelleknek ennek megfelelően kell alkalmazkodniuk, hatékonyabbnak és rugalmasabbnak 
kell lenniük, ellenkező esetben végül fenntarthatatlanokká válnak. Az emberek az 
egészségügyi fejlődésnek köszönhetően tovább élnek, a születésszám pedig csökken. 
Megfelelő ösztönzőket kell bevezetni, hogy foglalkozzanak ezekkel a változásokkal, 
különösen a családot illetően, hogy megadják a családoknak a több gyermek vállalásához és 
neveléséhez szükséges támogatást, miközben nem hátráltatják azokat a nőket, akik szeretnék a 
családi életüket összeegyeztetni a munkájukkal.

Végül annak érdekében, hogy a tagállamok teljesíteni tudják a lisszaboni célokat, a 
kormányoknak növelniük kell pénzügyi kötelezettségvállalásaikat. Ezeknek nemcsak az 
állami szektorból kell érkezniük a közkiadásokra vonatkozó maastrichti kritériumok miatt,
hanem a tagállamoknak is jobban kell törekedniük annak ösztönzésére, hogy ezek az Egyesült 
Államokhoz és Japánhoz hasonlóan a magánszektorból érkezzenek. A finanszírozásnak 
számos lehetséges magánforrása van.

A kockázati tőke a KKV-k finanszírozásának és a tudásgazdasághoz való hozzájárulásnak 
egyik módja. 2003-ban az európai kockázati tőketársaságok 377 tőkeemelést végeztek 
átlagosan 420 000 euró értékben, míg az egyesült államokbeli kockázati tőketársaságok csak 
181-et, átlagosan 1 680 000 euró értékben. A GNP-vel szembeni kockázati tőke a 
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következőképpen alakul az európai tagállamokban: 0,79% Svédországban, 0,60% az Egyesült 
Királyságban, 0,44% Franciaországban és 0,24% Németországban. A tagállamoknak továbbra 
is csökkenteniük kell a kockázati tőkepiacokkal szembeni jogi követelmények közötti 
különbségeket, hogy elkerüljék a határokon átnyúló befektetések megakadályozását.

A fent említett szempontokat figyelembe kell venni a lisszaboni célok elérése érdekében.
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