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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl meto judėti sparčiau kuriant verslią Europą ir skatinant augimą
(2006/2138(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Įgyvendinant Bendrijos Lisabonos programą. 
Augimą ir užimtumą skatinanti šiuolaikiška MVĮ politika“ (KOM(2005)0551),  

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Metas judėti sparčiau. Naujoji partnerystė 
vystymosi ir užimtumo labui“ (KOM(2006)0030),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Lisabonos Bendrijos augimo ir užimtumo 
programos įgyvendinimas. Verslo perdavimas – sėkmingai tęsti naujai pradėjus “ 
(KOM(2006)0117),  

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 23–24 d. Lisabonoje posėdžiavusiai Europos Vadovų 
Tarybai, 2001 m. kovo 23–24 d. Stokholme posėdžiavusiai Europos Vadovų Tarybai, 
2002 m. kovo 15–16 d. Barselonoje posėdžiavusiai Europos Vadovų Tarybai ir 2005 m. 
kovo 22–23 d., 2005 m. gruodžio 15–16 d. ir 2006 m. kovo 23–24 d. Briuselyje 
posėdžiavusiai Europos Vadovų Tarybai pirmininkavusių valstybių pateiktas išvadas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 27 d. Hampton Courte vykusio neformalaus valstybių 
vadovų susitikimo išvadas, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendaciją 2005/601/EB dėl valstybių 
narių ir Bendrijos bendrųjų ekonominės politikos gairių 2005–2008 m.1, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja 
Lisabonos strategijos pradžia“ (KOM(2005)0024),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Integruotos ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo gairės (2005–2008)“ (KOM(2005)0141),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendri veiksmai augimui ir užimtumui skatinti. 
Bendrijos Lisabonos programa“ (KOM(2005)0330), 

– atsižvelgdamas į valstybių narių pateiktas 25 nacionalinių reformų programas (NRP) ir į 
minėto komunikato „Metas judėti sparčiau. Naujoji partnerystė vystymosi ir užimtumo 
labui“ 2-oje dalyje Komisijos pateiktą šių nacionalinių reformų programų vertinimą,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 
Europos bendrijos septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo 

  
1 OL L 205, 2005 8 6, p. 28.
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veiklos pagrindų programos (2007–2013) (KOM(2005)0119) ir į Parlamento 2006 m. 
birželio 15 d. poziciją1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Įgyvendinant Bendrijos Lisabonos programą.  
Daugiau mokslinių tyrimų ir inovacijų. Investavimas ekonomikos augimui ir užimtumui 
skatinti. Bendras požiūris“ (KOM(2005)0488) ir kartu paskelbtus Komisijos tarnybų 
darbinius dokumentus (SEC(2005)1253 ir SEC(2005)1289),

– atsižvelgdamas Europos inovacijų 2005 m. suvestinę – lyginamąją naujovių diegimo 
analizę,

– atsižvelgdamas į nepriklausomų ekspertų grupės, kuri buvo sudaryta po Hampton Courte 
vykusio aukščiausio lygio vadovų susitikimo, 2006 m. sausio mėn. parengtą mokslinių 
tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių diegimo ataskaitą „Kuriant naujovių Europą“ 
(„Aho ataskaitą“),

– atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 7 d. Komisijos rekomendaciją 94/1069/EB dėl mažų ir 
vidutinių įmonių perkėlimo (MVĮ)2,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos viešosios nuomonės tyrimų padalinio Flash 
Eurobarometer 2004 m. balandžio mėn. apklausą Nr. 160 dėl verslumo ir birželio mėn. 
analitinę ataskaitą, 

– atsižvelgdamas į rizikos kapitalo klausimu sudarytos darbo grupės, į kurią įeina Jungtinių 
Valstijų prekybos departamento, Tarptautinės prekybos administracijos ir Europos 
Komisijos įmonių ir pramonės generalinio direktorato atstovai, 2005 m. spalio mėn. 
galutinę ataskaitą,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, 
kuriuo įsteigiama Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programa (2007–2013) 
(KOM(2005)0121), ir į Parlamento 2006 m. birželio 1 d. poziciją3, 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Įgyvendinant Bendrijos Lisabonos programą. 
Reglamentavimo aplinkos supaprastinimo strategija“ (KOM(2005)0535),  

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Įgyvendinant Bendrijos Lisabonos programą. 
Verslumu pagrįsto mąstymo puoselėjimas ugdant ir mokant“ (KOM(2006)0033),  

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą dėl energijos vartojimo efektyvumo, arba kaip 
mažesnėmis sąnaudomis sutaupyti daugiau energijos (KOM(2005)0265),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Biomasės naudojimo veiksmų planas“ 
(KOM(2005)0628),

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0265.
2 OL L 385, 1994 12 31, p. 14.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0230.
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– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą dėl Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir 
saugios energetikos strategijos (KOM(2006)0105),

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl atsinaujinančios energijos 
dalies ES ir konkrečių veiksmų pasiūlymų1,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos mažųjų įmonių 
chartijos įgyvendinimo2, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl Europos žinių visuomenės 
augimui ir užimtumui skatinti3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl indėlio 2006 m. pavasarį 
vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kiek tai susiję su Lisabonos strategija4,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos energijos 
tiekimo saugumo5,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl energijos vartojimo 
efektyvumo, arba kaip mažesnėmis sąnaudomis sutaupyti daugiau energijos (Žalioji 
knyga)6,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl Bendrijos Lisabonos programos 
įgyvendinimo. Daugiau mokslinių tyrimų ir inovacijų. Investavimas ekonomikos augimui 
ir užimtumui skatinti. Bendras požiūris7,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2006),

A. kadangi, siekdama išvengti tolesnio lėto ilgalaikio ekonomikos augimo, ES turi 
strategiškai priderinti savo poziciją prie besikeičiančių naujos pasaulio ekonomikos sąlygų 
ir prie didėjančio pasaulio rinkų kūrimosi tempo, 

B. kadangi prieiga prie pasaulio rinkų MVĮ suteikia galimybę atrasti naujas rinkas, patirti 
mažesnes mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) sąnaudas, turėti geresnę prieigą prie 
finansavimo, taip pat turėti didesnio masto ir technologinių privalumų ir rizikos 
pasidalijimo galimybes, 

C. kadangi pažanga ES siekiant Lisabonos strategijos tikslų yra nevienoda ir pastebimi dideli 
  

1 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0365.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0022.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0079.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0092.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0110.
6 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0243.
7 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0301.
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bendro technologinės plėtros lygio bei valstybių narių pasiekimų lygio skirtumai,

E. kadangi neįgyvendinti svarbūs EB teisės aktai ir dėl to esantis rinkos susiskaldymas 
užkerta kelią ekonomikos augimui ir konkurencijai, o tai sudarys sąlygas masto 
ekonomijai, kuri būtina siekiant itin konkurencingos ES ekonomikos,

F. kadangi ES ekonomika turi būti pertvarkyta į atnaujintą žiniomis grindžiamą ekonomiką, 
kadangi naujų žinių kūrimas, perdavimas ir taikymas yra pagrindinė ekonomikos augimo 
ir tvaraus konkurencinio pranašumo sąlyga,

G. kadangi valstybės narės ir toliau turi spręsti su socialiniais ir demografiniais pokyčiais ir 
tvirtais socialiniais modeliais susijusias problemas,

H. kadangi gerai finansuojami moksliniai tyrimai ir plėtra sąlygoja naujoves, ekonomikos 
augimą, darbo vietų kūrimą ir kompetencija grindžiamus mokslinius tyrimus,

I. kadangi ES turi užtikrinti dinamišką verslo kultūrą skatindama aktyvią politiką, pvz., 
mokymąsi visą gyvenimą, įgūdžių įgijimą, asmeninę profesinę priežiūrą, darbo vietų 
suteikimą jaunimui ir profesinį mokymą,

K. kadangi Europos žinių ir komunikacijos visuomenėje turi būti pastebimiau ir aktyviau 
skatinamas verslumas ir mokymosi kultūra, 

L. kadangi MVĮ priskiriama 70 proc. viso užimtumo ir kadangi tik 44 proc. MVĮ diegia 
naujoves savo įmonėse,

M. kadangi valstybės narės turi sudaryti tokią aplinką, kuri skatintų privataus sektoriaus 
plėtrą, ir tenkinti konkrečius MVĮ poreikius, įskaitant verslui palankią aplinką ir taisykles, 
atitinkamas pagrindines infrastruktūros paslaugas, prieigą prie trumpalaikio ir ilgalaikio 
finansavimo esant prieinamoms palūkanų normoms, akcinį ir rizikos kapitalą, patariamąją 
pagalbą ir žinias apie rinkos galimybes,   

N. kadangi privačiojo ir viešojo sektorių partnerystės yra naudinga viešųjų paslaugų kokybės 
ir finansinio tvarumo priemonė,

O. kadangi MVĮ dažnai teturi silpnus verslumo įgūdžius ir jos turi kalbos barjerų, apskaitos, 
gamybos valdymo, verslo planavimo trūkumų, joms trūksta lėšų ir kompetencijos norint 
pakankamai išplėsti veiklą,

P. kadangi MVĮ susijusios su tarpvalstybinėmis ir pasaulio rinkomis ir tai įgavo strateginę 
reikšmę jų tolesnei plėtrai,

Q. kadangi viena iš pagrindinių kliūčių sėkmingam verslumui, naujovėms ir produktų plėtrai 
kyla dėl to, kad visose kapitalo grandinės pakopose trūksta finansavimo formų įvairovės,

R. kadangi ES turėtų remti naujų į rinką orientuotos akademinės aplinkos įsisteigimo 
projektų rengimą (pasirengimą jiems) siekiant, kad jie įgytų daugiau svarbos, gautų 
aukštesnių įvertinimų ir didesnių pradinių investicijų iš rizikos kapitalo bendrovių,
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S. kadangi patentavimas ES kainuoja 46 700 eurų ir yra labai brangus, palygti su JAV 
(10 250 eurų) ir Japonija (5 460 eurų), ir kadangi skubiai reikalingas Bendrijos patentas, 

T. kadangi nacionalinės reformų programos turi padėti darniai tenkinti MVĮ ir didelių įmonių 
poreikius,

U. kadangi aiškios valstybės pagalbos taisyklės galėtų pagreitinti nepalankioje padėtyje 
esančių bendruomenių ir regionų ekonomikos vystymąsi ir įmonių inovacijas,   

V. kadangi šeimos įmonėms priskiriama apytikriai du trečdaliai ES užimtumo,

ES – sėkminga konkurentė pasaulio rinkoje

1. primena valstybėms narėms, kad vienintelis kelias sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkoje 
– sukurti kompetencija grindžiamą Europos žinių visuomenę;

2. pripažįsta, kad svarbu skatinti naujovėms pirmenybę teikiančią kultūrą ir kad tai turėtų 
prasiskverbti į visas nacionalinių konkurencingumo strategijų sritis ir jose įsitvirtinti; 

3. pabrėžia tai, kad vis dažniau organizacinė jėga bus grindžiama ne pagrindine 
kompetencija, bet svarbiausiais kompetentingais asmenimis;   

4. ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant pašalinti šalių prekybą reglamentuojančių įstatymų 
teisinius skirtumus tam, kad būtų užtikrinta atvira ir konkurencinga rinka;

5. ragina paspartinti transatlantinius ekonominius santykius siekiant sukurti didesnę, nei 
bendra Europos rinka, laisvosios prekybos zoną;

6. ragina valstybes nares labiau atverti rinkas ir taikyti esamus teisės aktus, skirtus šiam 
tikslui, ir taip visame pasaulyje pagerinti ryšius ir Europos konkurencingumą;

7. ragina valstybes nares patobulinti ir integruoti paslaugų sektorių ir taip paskatinti šio 
sektoriaus darbo produktyvumo augimą; 

8. pripažįsta, kad Europai reikia iš tiesų integruotos energetikos politikos, kuri padėtų 
užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir minimalią žalą aplinkai;

Leiskime reikštis Europos gyventojų kūrybiškumui

9. pabrėžia, kad reikia, jog valstybės narės, kurdamos Europos žinių visuomenę, 
pasitelkdamos mokymąsi visą gyvenimą ir informacines ir ryšių technologijas (IRT) 
įgūdžių stokai ir nedarbui mažinti, suaktyvintų žinių ir naujovių siekį; 

10. pabrėžia, kad reikia atvirų naujovių taikymo modelių, kurie būtų ne tokie linijiniai, 
dinamiškesni ir sukurtų pridėtinę vertę įmonėms;
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11. ragina valstybes nares plačiau naudoti ne tik kompiuterius, bet ir programinės įrangos 
paketus, nes šios protinį darbą palengvinti skirtos priemonės gali padėti efektyviau atlikti 
įvairias administravimo užduotis;

12. pabrėžia Bendrijos patento ir glaudesnių ryšių su Europos, JAV ir Japonijos ir kitų šalių 
patentų sistemomis poreikį siekiant geriau apsaugoti Europos įmones ir idėjas; 

13. palankiai vertina ES rinkos prieigos strategijos tikslus ir ragina ES dėti daugiau pastangų, 
kad MVĮ bendrija būtų skatinama naudotis jos duomenų baze ir kad ji būtų nuolat 
atnaujinama;

14. ragina Europos informacijos centrų tinklą skatinti platesnę prieigą prie tarptautinių rinkų;

Konkurencijos variklis: sėkmingos konkurencijos prielaidos ir MVĮ 

15. ragina valstybes nares vertinti dedamas pastangas, remti finansavimo rizikos prisiėmimo ir 
verslo veiklos socialinę naudą ir šitaip gerinti požiūrį į verslo veiklą ir individualią 
atsakomybę; 

16. pabrėžia, kad technologijų pažanga ir tobulinimas žiniomis pagrįstoje visuomenėje yra be 
galo svarbūs siekiant konkurencinio pranašumo;

17. ragina valstybes nares remti sėkmingus elektroninio verslo modelius siekiant palengvinti 
IRT įsisavinimą;

18. ragina valstybes nares nustatyti bendrus standartus arba sudaryti savanoriškus susitarimus 
srityse, kuriose jų stoka trukdo augti MVĮ;

19. ragina valstybes nares suaktyvinti Europos verslą šiais būdais: mažinti biurokratiją, gerinti 
reglamentavimo kokybę, mažinti administravimo naštą, daugiau MVĮ įtraukti į 
konsultavimosi procesą ir įmonių naudai paprastinti mokesčių įstatymų laikymosi 
procedūras;

20. skatina valstybes nares apsvarstyti ir taikyti atitinkamas iniciatyvas, pagal kurias būtų 
skiriama daugiau paramos siekiant, kad padidėtų šiuo metu pernelyg mažas veiklą 
pradedančių įmonių skaičius; pabrėžia, kad verslo perdavimas yra labai svarbus siekiant 
išlaikyti darbo vietas ir kapitalą, todėl ragina valstybes nares tiek pat politinio dėmesio 
skirti ir verslą pradedančioms įmonėms, ir verslo perdavimui;

21. siūlo tam tikrų priemonių, pvz., numatyti mokesčių lengvatas ir mažesnes paskolų 
palūkanas pradedantiesiems naują verslą ir trumpinti verslo įsteigimo laiką bei mažinti 
steigimosi išlaidas;

Šiuolaikiška socialinės apsaugos sistema ir darbo rinka

22. ragina valstybes nares keisti visuotinę dinamiką ir demografinius modelius, siekti, kad jie 
būtų labiau subalansuoti, ir šitaip patikrinti neveiksmingus socialinius modelius jų 
finansinio tvarumo požiūriu;
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23. ragina valstybes nares priimti pragmatiškus strateginius sprendimus, kuriais, atsižvelgiant 
į gerėjančius sveikatos apsaugos standartus, būtų nustatytas ilgesnis darbingas amžius, ir 
parengti labiau į šeimą orientuotą politiką, pagal kurią būtų skatinama gimdyti daugiau 
vaikų ir būtų užtikrinama vaikų priežiūra; 

24. pabrėžia, kad reikia, jog valstybės narės visoje Europoje siektų visapusiškos vadinamosios 
elektroninės integracijos; 

25. pabrėžia, kad siekiant spręsti klausimus, susijusius su kintančiais socialiniais modeliais ir 
visuomenės senėjimu, reikalinga prisitaikyti gebanti darbo rinka; 

Finansinis tvarumas

26. ragina valstybes nares gerbti biudžeto drausmės principą siekiant užtikrinti tinkamus 
valstybės finansus;

27. ragina persvarstyti viešųjų paslaugų modelius, jų finansavimą ir valdymą, įskaitant 
diskusijas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPP) vaidmens ir naudos;

28. ragina valstybes nares gerinti MVĮ galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nes 
esama padėtis labai stabdo augimą; 

29. ragina fiskalinėmis paskatomis skatinti investicijas į rizikos kapitalą, kuris prisidėtų 
kuriant vietinio rizikos kapitalo investicijų pagrindą; 

30. palankiai vertina Briuselyje 2006 m. kovo mėn. vykusiame Europos Vadovų Tarybos 
susitikime išreikštą požiūrį, kad verslui, ypač MVĮ, reikia daugiau ir lengviau teikti 
Europos investicijų banko paskolų;

NRP įgyvendinimas

31. ragina valstybes nares tinkamai įgyvendinti savo nacionalines reformų programas (NRP) 
ir sparčiai vykdyti bendrą Lisabonoje nustatytą darbotvarkę;

32. apgailestauja, kad valstybių narių nacionalinėse reformų programose nesivadovaujama 
suderintu požiūriu;

33. pabrėžia, kad svarbu pateikti ataskaitas ir informuoti apie visų NRP sėkmes ir nesėkmes;

34. ragina valstybes nares geriau išaiškinti, kaip jos ketina įgyvendinti savo NRP numatytus 
tikslus;

o

o o

35. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pripažinimas, kad Europa pagal tokius rodiklius, kaip BNP, darbo našumas, technologijų 
taikymas ir bendros investicijos į mokslinių tyrimų ir taikomąją veiklą, atsilieka nuo JAV, 
buvo pagrindinis akstinas numatyti Lisabonos strategiją ir praėjusiais metais ją atnaujinti. 
Europa gali pirmauti pasaulio ekonomikoje tik tada, jei jai pavyks tapti konkurencinga, 
prisitaikyti taip, kad taptų žiniomis pagrįsta visuomene, kurioje didžiausias dėmesys 
sutelkiamas į mokslinius tyrimus ir IRT, tačiau ką Europa turėtų daryti, kad taptų žiniomis 
paremta ekonomika?

Pirma, Europos Sąjunga privalo sumažinti regioninius skirtumus, kad galėtų išplėsti Europos 
mokslinių tyrimų ir technologijų sritį. Valstybės narės privalo dėti pastangų, kad valstybine 
politika IRT sektoriuje būtų užtikrinama palanki aplinka, kurioje skatinamas 
konkurencingumas ir plačiau Europoje naudojamos IRT. 

Be to, būtina aprūpinti energijos ištekliais, kurių reikia šios žiniomis pagrįstos ekonomikos 
funkcionavimui, ir Europos Sąjunga privalo daryti visa, kas įmanoma, užtikrinti patikimą 
energijos tiekimą. Be abejo, mūsų priklausomybę nuo energijos tiekimo galima šiek tiek 
sumažinti praktinėmis efektyvaus energijos naudojimo priemonėmis, tačiau, žvelgiant į 
tolimesnę ateitį, Europa privalo investuoti į kuriamas naujas technologijas, kuriomis būtų 
užtikrinamas ekologiškesnis, saugesnis energijos tiekimas prieinama kaina. 

Antra, kaip ne kartą atliktų daugelio tyrimų metu nustatyta, valstybės narės, skirdamos 
reikiamų išteklių ir numatydamos politinių priemonių, privalo labiau įsipareigoti skatinti 
naujoves ir plėsti gebėjimus per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir reikiamų IRT įgūdžių 
mokymus. Šiomis priemonėmis bus kuriama labai kompetentinga ir kvalifikuota darbo jėga ir 
išlaisvinamas Europos kūrybiškumas, galybės idėjų srautas, kuris privalo skverbtis į pasenusią 
praktinę veiklą ir sukurti išmanymą, reikalingą verslui, siekiant, kad jis būtų konkurencingas. 

Verslo sektorius, vyriausybė ir akademinė visuomenė turėtų glaudžiau bendradarbiauti 
siekiant palengvinti šio idėjų srauto tėkmę, tuomet Europa iš tiesų žengs kartu su naujovėmis 
ir vis labiau specializuosis modernių technologijų pramonės šakose.

Reikia pažymėti, kad šiuo metu tik 5 proc. Europos įmonių, kurių veikla susijusi su 
naujovėmis, nurodo universitetus ar valstybinius mokslinio tyrimo institutus kaip labai 
svarbius naujovių šaltinius. 

Trečia, neatsitiktinai dauguma Europos gyventojų mieliau renkasi dirbti samdomais 
darbuotojais, o ne pradėti savo verslą; iki šiol Europos valstybės narės tokią padėtį aktyviai ar 
pasyviai skatino. Tačiau laikas keisti įvykių kryptį ir žadinti verslumo ir rizikavimo dvasią, 
kuri prisidės prie to, kad būtų kuriama konkurencinga žiniomis pagrįsta visuomenė, o ne 
atitrauks nuo jos kūrimo. Valstybės narės privalo liautis vainojusios verslo nesėkmę, ypač tarp 
jaunų žmonių, nuo kurių priklauso sėkminga Europos verslo kultūros ateitis. Tuo pat metu 
valstybės narės, siekdamos padėti pradėti naują verslą, privalo daryti visa, kas įmanoma, kad 
sutrumpėtų jų teritorijose verslui steigti reikalingas laikas ir išlaidos. 
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Per Europos Vadovų Tarybos susitikimą 2005 m. kovo mėn. priimto Europos jaunimo pakto 
svarbiausia idėja – skatinti verslo kultūrą, ypač tarp Europos jaunimo. Pastaraisiais metais kai 
kurių valstybių narių švietimo ministerijos pripažino, kad šito reikia, ir ėmėsi iniciatyvos, kad 
į mokyklų mokymo programas būtų įtraukti privalomi verslumo mokymo pradmenys, ir 
pasiūlė mokytojams šiam darbui atlikti reikiamą paramą. Šias valstybes nares reikia pagirti, o
jų kaimynes reikia skatinti sekti jų pavyzdžiu.

Siekiant, kad Europa iš tiesų galėtų naudotis tikrosios Europos vidaus rinkos privalumais, 
būtinas Europos valstybių narių ir visos Europos Sąjungos žmonių bendradarbiavimas. Vis 
dėlto daug kliūčių trukdo Europos gyventojams dirbti kartu ir naudotis masto teikiamais 
privalumais. Šioms kliūtims priskiriami šie veiksniai: trūkumai infrastruktūros ir viešųjų 
paslaugų, darbo jėgos gebėjimo prisitaikyti, kapitalo ir prekių rinkos srityse, kalbinės kliūtys, 
mokesčių ir galimybių gauti finansavimą kliūtys, kurie visi labiausiai veikia MVĮ, mūsų 
dabartinės ekonomikos variklį.

Būtina įsteigti ES patentą. Patentai – tai išradimų ir naujovių kūrimo veiklos, plėtojamos visų 
pirma komerciniais tikslais, rodiklis, tačiau akivaizdu, kad daug Europos gyventojų, užuot 
registravę patentus savo šalyse, renkasi registruoti patentus JAV ir naudotis JAV rinkos 
privalumais.

Penkta, Europa susiduria su didžiulėmis demografinėmis problemomis, į kurias atsižvelgiant 
reikia numatyti tinkamą socialinę politiką ir taupesnius bei lankstesnius modelius, antraip 
vystymasis galiausiai taps netvarus. Sveikatos apsaugos pažanga pailgino žmonių amžių, bet 
mažėja gimstamumo lygis. Reikia imtis tinkamų iniciatyvų ir spręsti su šiais pokyčiais, ypač 
su šeimos gyvenimo pokyčiais susijusius klausimus, siekiant, kad šeimos gautų reikiamą 
paramą ir galėtų turėti daugiau vaikų ir juos prižiūrėti, nevaržant moterų, kurios šeimos 
gyvenimą nori derinti su darbu.

Galiausiai, jei valstybės narės nori pasiekti Lisabonos strategijos tikslus, jos privalo daugiau 
įsipareigoti finansiškai. Lėšų reikia skirti ne vien tik iš valstybinio sektoriaus pagal Mastrichto 
sutartyje numatytus valstybės išlaidų kriterijus, valstybės narės privalo dėti daugiau pastangų, 
kad būtų skatinamas finansavimas iš privataus sektoriaus, kaip daroma JAV ir Japonijoje. Yra 
daug potencialių privataus finansavimo šaltinių.

Rizikos kapitalas yra viena iš priemonių, padėsiančių finansuoti MVĮ ir prisidėti prie žiniomis 
pagrįstos visuomenės kūrimo. 2003 m. Europos rizikos kapitalo įmonės atliko 377 pradines 
investicijas, kurių suma prilygo maždaug 420 000 eurų, tuo tarpu JAV įsikūrusios rizikos 
kapitalo įmonės atliko tik 181 pradinę investiciją, kurių suma prilygo maždaug 1 680 000 
eurų. Rizikos kapitalo ir BNP santykis atskirose Europos valstybėse narėse skiriasi, pvz., 
0,79 proc. Švedijoje, 0,60 proc. Jungtinėje Karalystėje, 0,44 proc. Prancūzijoje ir 0,24 proc. 
Vokietijoje. Valstybės narės, siekdamos išvengti tarpvalstybinėms investicijoms trukdančių 
kliūčių, privalo toliau vienodinti teisinius reikalavimus rizikos kapitalo rinkose.

Siekiant Lisabonos strategijos tikslų į visa tai reikia atsižvelgti.
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