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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Laiks palielināt apgriezienus — uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšana Eiropā
(2006/2138(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: 
mūsdienīga MVU politika izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai” (COM(2005)0551),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Laiks palielināt apgriezienus. Jaunā izaugsmes un 
nodarbinātības partnerība” (COM(2006)0030),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopienas Lisabonas programmas izaugsmei un 
nodarbinātībai īstenošana: uzņēmumu nodošana — nepārtrauktība ar jaunu sākumu” 
(COM(2006)0117),

– ņemot vērā prezidentūras secinājumus, kas izdarīti Eiropadomes Lisabonas sanāksmē 
2000. gada 23. un 24. martā, Eiropadomes Stokholmas sanāksmē 2001. gada 23. un 
24. martā, Eiropadomes Barselonas sanāksmē 2002. gada 15. un 16. martā un 
Eiropadomes Briseles sanāksmē 2005. gada 22. un 23. martā, 2005. gada 15. un 
16. decembrī un 2006. gada 23. un 24. martā,

– ņemot vērā secinājumus, kas izdarīti valstu vadītāju neoficiālajā sanāksmē Hemptonkortā 
2005. gada 27. oktobrī,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 12. jūlija Ieteikumu 2005/601/EK par dalībvalstu un 
Kopienas ekonomiskās politikas vispārējām pamatnostādnēm (2005–2008)1, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Sadarbība izaugsmes un darbavietu attīstībai — jauns 
posms Lisabonas stratēģijā” (COM(2005)0024),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Integrētās pamatnostādnes attiecībā uz izaugsmi un 
darbavietām (2005–2008)” (COM(2005)0141),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopīgi pasākumi izaugsmei un nodarbinātībai: 
Kopienas Lisabonas programma” (COM(2005)0330),

– ņemot vērā dalībvalstu iesniegtās 25 valsts reformu programmas (VRP) un šo VRP 
novērtējumu, ko Komisija sniegusi iepriekšminētā paziņojuma „Laiks palielināt 
apgriezienus. Jaunā izaugsmes un nodarbinātības partnerība” 2. daļā,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 
Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 

  
1 OV L 205, 6.8.2005., 28. lpp.
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demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam) (COM(2005)0119) un 
Parlamenta 2006. gada 15. jūnija nostāju1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopienas Lisabonas programmas īstenošana. 
Pētniecības un inovācijas sekmēšana — ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai: kopēja 
nostāja” (COM(2005)0488) un ar to saistītos Komisijas dienestu darba dokumentus 
(SEC(2005)1253 un SEC(2005)1289,

– ņemot vērā 2005. gada progresa ziņojumu par inovāciju Eiropā — inovācijas rezultātu 
salīdzinošo analīzi,

– ņemot vērā 2006. gada janvāra ziņojumu, ko sastādīja P&A un inovācijas jautājumu 
neatkarīgā ekspertu grupa, kuru iecēla pēc Hemptonkortas augstākā līmeņa sanāksmes 
„Inovācijas veicināšana Eiropā” („Aho ziņojums”),

– ņemot vērā 1994. gada 7. decembra Komisijas Ieteikumu 94/1069/EK par mazo un vidējo 
uzņēmumu nodošanu2 (MVU),

– ņemot vērā 2004. gada aprīļa un jūnija Flash Eurobarometer Nr. 160 uzņēmējdarbības 
pārskatu un analītisko ziņojumu,

– ņemot vērā 2005. gada oktobra galīgo ziņojumu, ko izstrādāja riska kapitāla jautājumu 
darba grupa, kurā darbojās ASV Tirdzniecības ministrija, Starptautiskās tirdzniecības 
administrācija un Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 
konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammas izveidi (no 2007. līdz 2013. gadam) 
(COM(2005)0121) un Parlamenta 2006. gada 1. jūnija nostāju3, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopienas Lisabonas programmas ieviešana: 
normatīvās vides vienkāršošanas stratēģija” (COM(2005)0535),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopienas Lisabonas programmas īstenošana: 
izmantojot izglītību un mācības, stimulēt uzņēmējdarbības garu” (COM(2006)0033),

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par energoefektivitāti vai kā ar ierobežotiem 
resursiem sasniegt labāku rezultātu (COM(2005)0265),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Rīcības plāns par biomasas izmantošanu” 
(COM(2005)0628),

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju ilgtspējīgai, konkurētspējīgai un 
drošai enerģijai (COM(2006)0105),

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0265.
2 OV L 385, 31.12.1994., 14. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0230.
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– ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 29. septembra rezolūciju par atjaunīgās enerģijas daļu 
ES un priekšlikumiem konkrētai rīcībai1,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 19. marta rezolūciju par Eiropas Mazo uzņēmumu 
hartas īstenošanu2,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 14. marta rezolūciju par Eiropas informācijas 
sabiedrību izaugsmei un nodarbinātībai3,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 15. marta rezolūciju par ieguldījumu Eiropadomes 
2006. gada pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju4,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 23. marta rezolūciju par energoapgādes drošību 
Eiropas Savienībā5,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par energoefektivitāti vai kā ar 
ierobežotiem resursiem sasniegt labāku rezultātu — Zaļā grāmata6,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 5. jūlija rezolūciju par Kopienas Lisabonas 
programmas īstenošanu: pētniecības un inovācijas sekmēšana — ieguldījums izaugsmei 
un nodarbinātībai: kopēja nostāja7,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

A. tā kā, ņemot vērā pasaules jaunās ekonomikas noteikumu maiņu un pasaules tirgu aizvien 
straujāku attīstību, ES ir stratēģiski jāpielāgo tās nostāja, lai nākotnē novērstu traucējumus 
ekonomikas ilgtermiņa izaugsmei;

B. tā kā, piekļūstot pasaules tirgum, MVU iegūst jaunus noieta tirgus, zemākas P&A 
izmaksas, vieglāku piekļuvi finansējumam, apjomradītas un tehnoloģiskas priekšrocības 
un uz riska paplašināšanu balstītas iespējas;

C. tā kā attīstība, lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķus, ES nav vienmērīga un 
tehnoloģijas attīstības vispārējais līmenis un dalībvalstu rezultāti ir ārkārtīgi dažādi;

D. tā kā būtisku EK tiesību aktu neīstenošana un tai sekojošā tirgus fragmentācija kavē 
ekonomikas izaugsmi un konkurētspējas palielināšanu, lai iegūtu apjomradītus 
ietaupījumus, kas nepieciešami sevišķi konkurētspējīgai ekonomikai ES;

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0365.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0022.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0079.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0092.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0110.
6 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0243.
7 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0301.
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E. tā kā ES jāpārveidojas par uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu ekonomiku, jo jaunu 
zināšanu radīšana, nodošana un piemērošana ir ekonomikas izaugsmes galvenais 
priekšnoteikums un noturīgas konkurētspējas priekšrocība;

F. tā kā dalībvalstīm jāturpina risināt uzdevumi, kas saistīti ar sociāldemogrāfiskām 
izmaiņām un ilgtspējīgiem sociālajiem modeļiem;

G. tā kā pareizi finansētas P&A rezultāti ir inovācija, ekonomikas izaugsme, jaunas darba 
vietas un uz pilnīgošanu balstīta pētniecība;

H. tā kā ES ir jānodrošina uzņēmējdarbības kultūras dinamika, veicinot aktīvu politiku tādās 
jomās kā mūžizglītība, iemaņu attīstība, personīgās karjeras veidošana, jauniešu 
iekārtošana darbā un profesionālā izglītība;

I. tā kā Eiropas informācijas un komunikācijas telpā saredzamāk un aktīvāk ir jāveicina 
uzņēmējdarbības attīstība un izglītošanās kultūra;

J. tā kā MVU veido 70 % no kopējās nodarbinātības un tā kā tikai 44 % MVU savā darbībā 
ievieš jauninājumus;

K. tā kā dalībvalstīm jānodrošina privātā sektora attīstību veicinoša vide un jārisina 
specifiskas MVU problēmas, tostarp jānodrošina sekmējoša uzņēmējdarbības vide un 
noteikumi, pienācīgi infrastruktūras pamatpakalpojumi, piekļuve īstermiņa un vidēja 
termiņa finansējumam ar pieņemamām likmēm, pamatkapitāls un riska kapitāls, 
konsultāciju atbalsts un zināšanas par tirgus iespējām;

L. tā kā valsts un privātā sektora partnerība (VPS) ir nozīmīgs instruments, lai nodrošinātu 
sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un finanšu ilgtspējību;

M. tā kā MVU tipisks trūkums ir nepietiekamas iemaņas uzņēmējdarbībā, kā arī nepilnīga 
grāmatvedība, valodas barjeras, ražošanas vadība, uzņēmējdarbības plānošana, resursu 
nepietiekamība un nespēja sasniegt kritisko masu;

N. tā kā MVU ir iesaistīti pārrobežu un pasaules tirgos, un šī saistība ir stratēģisks 
priekšnoteikums turpmākai MVU attīstībai;

O. tā kā viens no veiksmīgas uzņēmējdarbības, inovācijas un ražošanas attīstības galvenajiem 
šķēršļiem ir finanšu līdzekļu daudzveidības trūkums kapitāla ķēdē;

P. tā kā ES ir jāatbalsta pretendentu darbības uzsākšanas projekti 
inkubācijas/pirmsinkubācijas posmā uz tirgu orientētā akadēmiskā vidē, lai iegūtu lielāku 
kritisko masu, augstāku novērtējumu, kā arī lielāku sākotnējo ieguldījumu no riska 
kapitāla sabiedrībām;

Q. tā kā patentēšana ES ir ļoti dārga — EUR 46 7000, salīdzinot ar ASV (EUR 10 250) un 
Japānu (EUR 5 460) — un tā kā steidzami ir nepieciešams Kopienas patents;

R. tā kā VRP jāpievēršas MVU un lielo uzņēmumu vajadzībām ilgtspējīgā veidā;
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S. tā kā valsts atbalsta noteikumi var veicināt ekonomikas izaugsmi un uzņēmumu inovāciju 
mazāk attīstītās kopienās un reģionos;

T. tā kā apmēram divas trešdaļas no nodarbinātības ES veido ģimenes uzņēmumi,

ES sekmīga konkurētspēja pasaules tirgū

1. atgādina dalībvalstīm, ka vienīgā iespēja, lai sekmīgi konkurētu pasaules tirgū, ir izveidot 
uz izcilības modeļa balstītu Eiropas zināšanu sabiedrību;

2. atzīst, ka liela nozīme ir veidot kultūrvidi, kas ir orientēta uz inovāciju un vajadzību to 
īstenot valsts konkurētspējas stratēģijas visās jomās;

3. uzsver, ka aizvien lielākā mērā organizatoriskais spēks būs nevis speciālajās zināšanās, 
bet gan pašos zināšanu speciālistos;

4. prasa Komisijai veikt pasākumus, lai likvidētu juridiskās atšķirības valstu tirdzniecības 
tiesībās un nodrošinātu atvērta un konkurētspējīga tirgus darbību;

5. prasa attīstīt transatlantiskās ekonomiskās attiecības, lai izveidotu plašāku brīvās 
tirdzniecības zonu nekā Eiropas vienotais tirgus;

6. prasa dalībvalstīm veicināt tirgus atvērtību un īstenot atliktos tiesību aktus, kas sekmētu šā 
mērķa sasniegšanu, uzlabojot vispārējo saskaņotību un Eiropas konkurētspēju;

7. prasa dalībvalstīm pilnveidot un integrēt pakalpojumu nozari, tādējādi kāpinot darba 
ražīguma ātrumu dalībvalstīs;

8. atzīst, ka Eiropai ir nepieciešama patiesi integrēta enerģētikas politika, kas garantē 
piegādes stabilitāti un nodara minimālu kaitējumu videi;

Eiropas radošuma brīva izpausme

9. atzīmē vajadzību dalībvalstīm atkārtoti uzsvērt zināšanu un inovācijas nozīmi, lai Eiropā 
izveidotu zināšanu sabiedrību, izmantojot mūžizglītības iespējas un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas (IKT), kas ļautu samazināt profesionālo prasmju atšķirības un 
bezdarbu;

10. uzsver vajadzību īstenot atklātus inovācijas modeļus, kas būtu mazāk teorētiski un 
dinamiskāki un nodrošinātu uzņēmumiem pievienoto vērtību;

11. prasa dalībvalstīm veicināt ne tikai personālo datoru lietošanu, bet arī programmatūras 
pakotņu izmantošanu, jo šāda izglītības paplašināšana var uzlabot dažādu administratīvo 
uzdevumu efektivitāti;

12. uzsver vajadzību ieviest Kopienas patentu un uzlabot Eiropas, Amerikas Savienoto Valstu 
un Japānas patentēšanas sistēmu savstarpīgumu, lai labāk aizsargātu Eiropas uzņēmumus 
un idejas;
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13. atzinīgi vērtē ES tirgus piekļuves stratēģijas mērķus un aicina ES veikt pasākumus, lai 
popularizētu tās datu bāzi MVU grupā, kā arī šo datu bāzi regulāri atjaunināt;

14. prasa Euro Info centru tīklam veicināt plašāku piekļuvi starptautiskajiem tirgiem;

Konkurētspējas attīstība: veiksmīgas konkurētspējas priekšnoteikumi un MVU

15. prasa dalībvalstīm paaugstināt uzņēmējdarbības statusu un individuālo atbildību, pienācīgi 
novērtējot centienus un palielinot sociālo vērtību, kas saistīta ar riska uzņemšanos un 
uzņēmējdarbību;

16. atzīmē, ka tehnoloģijas attīstība un pilnīgošana ir būtiskākais labākas konkurētspējas 
priekšnoteikums zināšanu sabiedrībā;

17. prasa dalībvalstīm ieviest veiksmīgas e-komercijas modeļus, lai veicinātu IKT attīstību;

18. prasa dalībvalstīm noteikt kopējus standartus vai paredzēt brīvprātīgas vienošanās iespēju 
jomās, kurās šo standartu vai vienošanās neesība kavē MVU izaugsmi;

19. prasa dalībvalstīm atdzīvināt Eiropas uzņēmējdarbības vidi, samazinot birokrātiju, 
uzlabojot regulējuma kvalitāti, samazinot administratīvos šķēršļus, uzlabojot MVU 
līdzdalību apspriežu procesā un vienkāršojot nodokļu saskaņošanas procedūras attiecībā 
uz MVU;

20. mudina dalībvalstis sniegt lielāku atbalstu, lai palielinātu jaundibināto uzņēmumu skaitu, 
izstrādājot un piemērojot atbilstīgus veicināšanas pasākumus; atzīmē uzņēmumu 
nodošanas nozīmi darba vietu un kapitāla saglabāšanā, līdz ar to aicina dalībvalstis 
vienādu politisko uzmanību pievērst gan uzņēmumu dibināšanai, gan nodošanai;

21. ierosina veikt tādus pasākumus kā nodokļu atvieglošana un procentu likmju samazināšana, 
dibinot uzņēmumus, kā arī samazināt uzņēmumu dibināšanai nepieciešamo laiku un 
izmaksas;

Mūsdienīga sociālās aizsardzības sistēma un darba tirgus

22. prasa dalībvalstīm pārskatīt neefektīvus sociālos modeļus, ņemot vērā to finanšu 
ilgtspējību, globālo pārmaiņu dinamiku un demogrāfisko struktūru, lai paaugstinātu šo 
modeļu ilgtspējību;

23. prasa dalībvalstīm pieņemt praktiskus politikas lēmumus, lai iedzīvotāju novecošanos un 
dzimstības samazināšanos kompensētu ar tādiem pasākumiem kā darbspējas perioda 
pagarināšana saskaņā ar veselības aprūpes standartu paaugstināšanu un uz ģimeni 
orientētas politikas īstenošanu, lai veicinātu bērnu dzimstību un bērnu aprūpes iespējas;

24. uzsver vajadzību dalībvalstīm īstenot pilnīgu Eiropas elektronizāciju;

25. uzsver vajadzību nodrošināt tirgus elastību, lai ņemtu vērā mainīgos sociālos modeļus un 
ar sabiedrības novecošanos saistītos jautājumus;
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Finanšu ilgtspējība

26. prasa dalībvalstīm ievērot budžeta disciplīnas principus, lai nodrošinātu valsts finanšu 
stabilitāti;

27. mudina pārskatīt sabiedrisko pakalpojumu modeļus, to finansēšanu un pārvaldību, tostarp 
organizējot debates par valsts un privātā sektora partnerības uzdevumiem un ieguvumiem;

28. prasa dalībvalstīm uzlabot MVU piekļuvi valsts iepirkumiem, jo to nepieejamība ir liels 
šķērslis izaugsmei;

29. mudina izmantot fiskālus stimulus, lai sekmētu riska kapitāla ieguldījumus, kas palīdzētu 
veidot vietējā riska kapitāla ieguldītāju bāzi;

30. atzinīgi vērtē Eiropadomes Briseles sanāksmē 2006. gada martā noteikto pieeju paplašināt 
un veicināt uzņēmumu piekļuvi Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem, jo īpaši attiecībā 
uz MVU;

VRP pasākumi

31. prasa dalībvalstīm pienācīgi un nekavējoties īstenot savas VRP, lai izpildītu Lisabonā 
paredzēto kopējo programmu;

32. pauž nožēlu, ka dalībvalstīs trūkst koordinētas pieejas attiecībā uz VRP;

33. uzsver to nozīmi, kāda ir ziņošanai un savstarpējai komunikācijai par VRP panākumiem 
un neveiksmēm;

34. prasa dalībvalstīm labāk izskaidrot, kā tās ir paredzējušas rīkoties, lai īstenotu VRP 
noteiktos mērķus;

o

o o

35. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem un valdībām.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas atpalicība no ASV attiecībā uz IKP, darba ražīgumu, tehnoloģijas sasniegumiem un 
kopējiem ieguldījumiem P&A bija galvenie stimuli Lisabonas programmas pieņemšanai un 
tās atkārtotai uzsākšanai iepriekšējā gadā. Eiropa var ieņemt vadošo pozīciju pasaules 
ekonomikā tikai tad, ja tā sev nodrošina konkurētspēju, kļūstot par zināšanu sabiedrību, kas ir 
orientēta uz pētniecību un IKT, taču, kādi pasākumi jāveic, lai Eiropas ekonomika būtu 
balstīta uz zinātnes atziņām?

Pirmkārt, Eiropas Savienībā ir jāsamazina reģionālā nevienādība, lai izveidotu plašāku 
Eiropas zinātnes un tehnoloģijas telpu. Dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai panāktu, ka valsts 
politika nodrošina atsaucīgu vidi IKT nozares konkurētspējas un IKT izplatības veicināšanai 
Eiropā.

Lai realizētu šo uz zinātnes atziņām balstīto ekonomiku, jābūt pieejamam enerģijas 
nodrošinājumam nepieciešamajā apjomā un Eiropas Savienībai jādara viss iespējamais, lai 
nodrošinātu stabilu energoapgādi. Pašsaprotami, ka mūsu atkarību no enerģijas piegādēm 
nedaudz var mazināt ar praktiskiem energoefektivitātes pasākumiem, tomēr ilgtermiņā 
Eiropai ir nepieciešami ieguldījumi inovatīvās tehnoloģijās, kas nodrošinātu tīrākas un 
drošākas enerģijas piegādes ar pieņemamām izmaksām.

Otrkārt, kā vairākkārt ir pierādījies daudzos pētījumos, dalībvalstīm ir jāpalielina ar 
nepieciešamajiem resursiem un politiskajiem pasākumiem pamatotas saistības, lai paplašinātu 
inovāciju un zināšanas, īstenojot mūžizglītību un apgūstot vajadzīgās IKT prasmes. Šādi 
pasākumi izveidos sevišķi kompetentu un kvalificētu darbaspēku un ļaus izpausties Eiropas 
radošumam, kas ir stabilas prakses iedibināšanai nepieciešamā ideju plūsma, kā arī nodrošinās 
konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai nepieciešamās zināšanas.

Jāpastiprina sadarbība starp uzņēmējdarbības sektoru, valdību un akadēmiskām aprindām, lai 
šo plūsmu veicinātu, tādējādi panākot, ka Eiropa kļūst par darbības centru ar paplašinātu 
specializāciju augsto tehnoloģiju nozarēs. Jāatzīmē, ka pašreiz tikai 5 % Eiropas uzņēmumu, 
kas veic inovatīvu darbību, atsaucas uz universitātēm vai valsts pētniecības iestādēm kā ļoti 
nozīmīgiem inovācijas avotiem.

Treškārt, ir likumsakarīgi, ka vairums Eiropas iedzīvotāju vēlas būt darba ņēmēji, nevis darba 
devēji; šo izvēli gan tieši, gan netieši veicina ES dalībvalstis. Tomēr ir laiks veikt pārmaiņas 
un atdzīvināt uzņēmējdarbības un riska uzņemšanās garu, kas nemazinās, bet vairos 
konkurētspējīgas zināšanu sabiedrības izaugsmi. Dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai 
izskaustu uzskatus, ka uzņēmējdarbība ir neveiksmīga, jo īpaši jaunatnes vidū, kas ir Eiropas 
veiksmīgas uzņēmējdarbības nākotne. Vienlaikus dalībvalstīm jāveic viss iespējamais, lai 
palīdzētu veidot jaunus uzņēmumus, savā valstī samazinot uzņēmumu dibināšanai vajadzīgo 
laiku un izmaksas.

Eiropadomes 2005. gada martā pieņemtā Eiropas Jaunatnes pakta galvenais faktors bija 
uzņēmējdarbības kultūras veicināšana tieši Eiropas jaunatnes vidū. Atsevišķu dalībvalstu 
izglītības ministrijas iepriekšējos gados ir atzinušas šo vajadzību un uzņēmušās vadību, 
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izglītības programmā iekļaujot obligātos priekšmetus par uzņēmējdarbību un nodrošinot 
vajadzīgo atbalstu skolotājiem šīs pieejas īstenošanā. Šī pieeja ir atbalstāma, un to ieviest ir 
aicinātas arī citas dalībvalstis.

Izšķiroša nozīme ir sadarbībai starp Eiropas dalībvalstīm un iedzīvotājiem visā Eiropas 
Savienībā, lai Eiropa gūtu patiesu labumu no stabila Eiropas iekšējā tirgus priekšrocībām. 
Tomēr Eiropas iedzīvotāju kopīgajam darbam un apjomradītām priekšrocībām ir daudzi 
šķēršļi. Tie ietver tādus faktorus kā infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu atšķirības, 
darba, kapitāla un produktu tirgus elastība, valodas barjeras, nodokļu barjeras un finansējuma 
pieejamība, kas visi būtiski ietekmē MVU — mūsdienu ekonomikas vadošo spēku.

Obligāti ir jāievieš Eiropas patents. Patenti liecina par izgudrojumiem un jaunrades darbībām, 
kas galvenokārt ir uzsāktas komerciāliem mērķiem, tomēr vērā ņemams fakts ir tas, ka 
Eiropas izgudrotāji vēlas patentu pieteikt ASV un izmantot ASV tirgus priekšrocības, nevis 
patentēt izgudrojumu savā valstī.

Piektkārt, Eiropai ir jārisina milzīgi uzdevumi saistībā ar demogrāfiju un attiecīgi jāpielāgo 
sociālās politikas virzieni un modeļi, tiem kļūstot atvērtākiem un elastīgākiem, vai arī to 
ilgtspējība būs apdraudēta. Cilvēki dzīvo ilgāk, pateicoties labākai veselības aprūpei, un 
samazinās dzimstība. Ņemot vērā šīs pārmaiņas, ir jāparedz attiecīgi stimuli, jo īpaši vis-à-vis
ģimeni, lai nodrošinātu ģimenēm nepieciešamo atbalstu un lai tās varētu atļauties vairāk 
bērnus un viņus aprūpēt, nediskriminējot sievietes, kuras vēlas apvienot ģimenes dzīvi ar 
darbu.

Visbeidzot, lai dalībvalstis sasniegtu Lisabonas mērķus, valdībām ir jāpalielina to finanšu 
saistības. Tam jābūt saistītam ne tikai ar valsts sektoru, ņemot vērā Māstrihtas kritērijus par 
valsts izdevumiem, bet dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai tā būtu privātā sektora iniciatīva, 
kā tas ir ASV un Japānā. Pastāv daudzi privāti potenciālā finansējuma avoti.

Viens no MVU finansēšanas un uz zinātnes atziņām balstītas ekonomikas attīstīšanas 
līdzekļiem ir riska kapitāls. 2003. gadā Eiropas riska kapitāla uzņēmumi veica 377 sākotnējos 
ieguldījumus apmēram EUR 420 000 apjomā, kamēr ASV riska kapitāla uzņēmumi veica 
tikai 181 sākotnējo ieguldījumu apmēram EUR 1 680 000 apjomā. Riska kapitāls vis-à-vis
NKP ES dalībvalstīs ir atšķirīgs, un Zviedrijā tas ir 0,79 %, AK — 0,60 %, Francijā —
0,44 % un Vācijā — 0,24 %. Dalībvalstīm ir jāturpina samazināt tiesisko prasību atšķirības 
vis-à-vis riska kapitāla tirgiem, lai nesamazinātos pārrobežu ieguldījumi.

Lai sasniegtu Lisabonas mērķus, ir jāņem vērā viss iepriekšminētais.


