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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over "Tijd voor een hogere versnelling: Een Europa van ondernemerschap en groei tot 
stand brengen"
(2006/2138(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie over de uitvoering van het programma van 
Lissabon van de Gemeenschap : een modern KMO-beleid voor groei en werkgelegenheid 
(COM(2005)0551),

– gezien de mededeling van de Commissie "Tijd voor een hogere versnelling: het nieuw 
partnerschap voor groei en werkgelegenheid (COM(2006)0030),

– gezien de mededeling van de Commissie over de uitvoering van het programma van 
Lissabon van de Gemeenschap: overname van ondernemingen - continuïteit met een nieuwe 
start (COM(2006)0117),

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 23 en 24 maart 2000 
in Lissabon, 23 en 24 maart 2001 in Stockholm, 15 en 16 maart 2002 in Barcelona, en de 
Europese Raden van 22 en 23 maart 2005, 15 en 16 december 2005 en 23 en 24 maart 2006 
in Brussel,

– gezien de conclusies van de informele bijeenkomst van staatshoofden op 27 oktober 2005 in 
Hampton Court,

– gezien Aanbeveling 2005/61/EG van de Raad van 12 juli 2005 over de algemene 
richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap (2005-2008)1,

– gezien de mededeling van de Commissie "Samen werken aan werkgelegenheid en groei - een 
nieuwe start voor de Lissabon-strategie" (COM(2005)0024),

– gezien de mededeling van de Commissie over geïntegreerde beleidskeuzen voor groei en 
werkgelegenheid 2005-2008 (COM(2005)0141),

– gezien de mededeling van de Commissie over gemeenschappelijke acties voor groei en 
werkgelegenheid: het programma van Lissabon van de Gemeenschap (COM(2005)0330),

– gezien de 25 nationale hervormingsprogramma's van de lidstaten en hun evaluatie door de 
Commissie in deel 2 van haar mededeling "Tijd voor een hogere versnelling: het nieuw 
partnerschap voor groei en werkgelegenheid",

– gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de 
Raad over het 7e kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor onderzoek,
technologische ontwikkeling en toepassing (2007-2013) (COM(2005)0119) en zijn eigen 
standpunt van 15 juni 20062,

– gezien de mededeling van de Commissie over de uitvoering van het programma van 
Lissabon van de Gemeenschap: meer onderzoek en innovatie - investeren in groei en 

  
1 PB L 205 van 6.8.2005, blz. 28.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0265.



PE 376.438v02-00 4/11 PR\627433NL.doc

NL

werkgelegenheid - een gemeenschappelijke aanpak (COM(2005)0488) en de 
overeenkomstige interne werkdocumenten van de Commissie (SEC(2005)1253 en 
SEC(2005)1289),

– gezien het Europees scorebord voor innovatie 2005 met vergelijkende analyse van 
vernieuwende prestaties,

– gezien het verslag van januari 2006 van de onafhankelijke groep deskundigen voor O&O en 
vernieuwing, benoemd na de topontmoeting van Hampton Court, over de oprichting van een 
vernieuwend Europa ("het verslag-Aho"),

– gezien Aanbeveling 94/1069/EG van de Commissie van 7 december 1994 over de overname 
van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's)1,

– gezien Flash Eurobarometer nr. 160: overzicht ondernemerschap en analytisch verslag april 
en juni 2004,

– gezien het eindverslag van oktober 2005 van de werkgroep risicokapitaal met deelname van 
het Amerikaanse Ministerie van Handel, Afdeling internationale handel, en het Directoraat-
generaal ondernemingen en industrie van de Commissie,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de 
Raad tot vastlegging van een kaderprogramma competitiviteit en innovatie 2007-2013 
(COM(2005)0121) en zijn eigen standpunt van 1 juni 20062,

– gezien de mededeling van de Commissie over de uitvoering van het programma van 
Lissabon van de Gemeenschap: een strategie voor vereenvoudiging van de regelgeving 
(COM(2005)0535),

– gezien de mededeling van de Commissie over de uitvoering van het programma van 
Lissabon van de Gemeenschap: ondernemingszin bevorderen door onderwijs en vorming 
(COM(2006)0033),

– gezien het groenboek van de Commissie over efficiënt energiegebruik: "meer doen met 
minder" (COM(2005)0265),

– gezien de mededeling van de Commissie over een actieplan biomassa (COM(2005)0628),

– gezien het Groenboek van de Commissie over een Europese strategie voor duurzame, 
concurrerende en continu beschikbare energie (COM(2006)0105),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 september 2005 over het aandeel van 
hernieuwbare energie in de Europese Unie, met voorstellen voor concrete beleidsvoering,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 januari 2006 over de uitvoering van het Europees 
handvest voor de kleine onderneming3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 maart 2006 over een Europese 

  
1 PB L 385 van 31.12.1994, blz. 14.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0230.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0365.
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informatiemaatschappij voor werkgelegenheid en groei1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 maart 2006 over de inbreng voor de strategie van 
Lissabon op de Europese Raad van het voorjaar 20062,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2006 over de betrouwbaarheid van de 
energielevering in de Europese Unie3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 juni 2006 over efficiënt energiegebruik, of het 
Groenboek "meer doen met minder"4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 juli 2006 over de uitvoering van de strategie van 
Lissabon van de Gemeenschap: meer onderzoek en vernieuwing - investeren in 
werkgelegenheid en groei - een gemeenschappelijke aanpak5,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2006),

A. overwegende dat de Europese Unie haar positie strategisch moet bijstellen in antwoord op de 
veranderende regels van de nieuwe wereldwijde economie en het toenemend tempo van de 
veranderingen op de wereldmarkten, om te voorkomen dat de economische groei op lange 
termijn lam blijft liggen,

B. overwegende dat de toegang tot de wereldmarkten de KMO's uitzicht geeft op nieuwe 
gespecialiseerde marktsegmenten, lagere kosten voor O&O, beter beschikbare financiële 
middelen, technologische en schaalvoordelen en mogelijkheden tot risicospreiding,

C. overwegende dat de vorderingen om te voldoen aan de strategie van Lissabon niet in heel de 
Europese Unie eenvormig zijn en dat er enorme verschillen in algemeen niveau van 
technische ontwikkeling en de prestaties van de lidstaten zijn,

D. overwegende dat uitblijvende uitvoering van belangrijke onderdelen van de Europese 
wetgeving en als gevolg daarvan de verbrokkeling van de markt, de economische groei en 
ruimere concurrentie tegenhouden, die de schaalvoordelen bieden die een sterk competitieve 
economie in de Europese Unie nodig heeft,

E. overwegende dat de Europese Unie zich tot een hoger ontwikkelde kenniseconomie moet 
omvormen omdat nieuwe kennis en haar overdracht en toepassing de voornaamste bron van 
economische groei en blijvende concurrentievoordelen is,

F. overwegende dat de lidstaten de uitdagingen van sociale en demografische veranderingen en 
duurzame sociale modellen moeten blijven aanpakken,

G. overwegende dat O&O waar ruime middelen voor uitgetrokken worden tot vernieuwing, 
economische groei, nieuwe werkgelegenheid en hoogkwalitatief onderzoek leiden,

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0022.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0079.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0092.
4 Aangenomen teksten, P6_TA/2006)0110.
5 Aangenomen teksten, P6_TA/2006)0243.
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H. overwegende dat de Europese Unie voor een dynamische bedrijfscultuur moet zorgen door 
actieve vormen van beleidsvoering te stimuleren, zoals levenslange vorming, ontwikkeling 
van vaardigheden, begeleiding van persoonlijk loopbaanverloop, plaatsing van jongeren in 
het arbeidsleven en beroepsopleiding,

I. overwegende dat de Europese ruimte van informatie en communicatie de ondernemingszin 
en onderwijscultuur op een zichtbaarder en actiever manier moet aanmoedigen,

J. overwegende dat KMO's 70% van alle werkgelegenheid vertegenwoordigen en dat maar 44% 
van de KMO's op eigen kracht vernieuwend werken,

K. overwegende dat de lidstaten een omgeving moeten bieden die ontwikkeling van de privé-
sector mogelijk maakt, en aan de specifieke behoeften van de KMO's tegemoet moeten 
komen, o.a. een gunstig ondernemingsklimaat en bedrijfsvriendelijke regelgeving, degelijke 
minimuminfrastructuur en dienstverlening, financiering op korte en middellange termijn die 
tegen redelijke tarieven beschikbaar is, bedrijfs- en risicokapitaal, adviserende bijstand en 
informatie over de gelegenheden die zich op de markt voordoen,

L. overwegende dat partnerschappen tussen de openbare en privé sector een waardevol 
hulpmiddel voor kwaliteitsvolle openbare dienstverlening en haar financiering op langere 
termijn vormen,

M. overwegende dat het kenmerkend voor KMO's is dat ze te lijden hebben van weinig 
ontwikkelde vaardigheden in de bedrijfsleiding en gebrekkige boekhouding, taalkennis, 
productiebeheer, bedrijfsplannen, financiële middelen en mogelijkheden om de kritische 
massa te bereiken,

N. overwegende dat de KMO's actief zijn op grensoverschrijdende en wereldwijde markten en 
dat dat een strategisch element in hun verdere ontwikkeling is,

O. overwegende dat één van de voornaamste hinderpalen voor succesvol ondernemerschap, 
vernieuwing en productontwikkeling het gebrek aan variatie in de financieringsvormen voor 
de kapitaalinbreng op alle niveaus is,

P. overwegende dat de Europese Unie de totstandkoming en uitwerking van projecten van 
kandidaat-beginnende ondernemers met een marktgericht universitair milieu moet 
ondersteunen om meer kritische massa, hogere waarderingen en omvangrijker 
startinvesteringen van ondernemingen met risicodragend kapitaal te verwezenlijken,

Q. overwegende dat een patent in de Europese Unie met EUR 46.700 zeer duur is in 
vergelijking met de Verenigde Staten (EUR 10.250) en Japan (EUR 5.460), en dat er 
dringende behoefte aan een Europees patent bestaat,

R. overwegende dat de nationale hervormingsplannen op een haalbare en blijvende manier aan 
de behoeften van KMO's en grote ondernemingen moeten beantwoorden,

S. overwegende dat duidelijke regels voor staatsteun dienstig kunnen zijn voor de economische 
ontwikkeling en bedrijfsvernieuwing bij benadeelde bevolkingsgroepen en in achtergestelde 
streken,

T. overwegende dat familiebedrijven ruw geschat twee derde van de werkgelegenheid in de 
Europese Unie vertegenwoordigen,
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Succesvolle concurrentie van de Europese unie op de wereldmarkt

1. brengt de lidstaten in herinnering dat de enige manier om succesvol te concurreren op een 
wereldwijde markt de totstandbrenging van een hoogkwalitatieve Europese 
kennismaatschappij is;

2. erkent dat het van belang is om stimulerend te werken in de richting van een 
vernieuwingsgerichte cultuur, die alle onderdelen van de nationale concurrentiestrategie moet 
doordringen;

3. benadrukt dat organisatorisch talent hoe langer hoe meer niet in strategische vaardigheden te 
vinden zal zijn maar in personen die die vaardigheden bezitten;

4. dringt bij de Commissie op maatregelen aan om de juridische verschillen tussen de 
handelswetten van de verschillende lidstaten  op te heffen en daarmee voor een open en 
competitieve markt te zorgen;

5. dringt aan op verdere uitbouw van de transatlantische economische betrekkingen om een 
ruimer vrijhandelsgebied als de Europese eenheidsmarkt tot stand te brengen;

6. dringt er bij de lidstaten op aan om de markt verder open te stellen en uitvoering te geven aan 
de overeenkomstige wetgeving die nog niet toegepast wordt, om de samenhang en Europese 
competitiviteit op wereldschaal te verbeteren;

7. dringt er bij de lidstaten op aan om de integratie van de dienstensector te vervolledigen en 
daarmee hogere arbeidsproductiviteit te stimuleren;

8. erkent dat Europa een echt geïntegreerd energiebeleid nodig heeft dat betrouwbare levering 
en minimale milieuschade waarborgt;

Europese creativiteit de vrije loop laten

9. benadrukt dat de lidstaten krachtige stimulansen voor kennis en vernieuwing moeten geven 
door de Europese kennismaatschappij in te stellen en gebruik te maken van levenslange 
vorming en informatie- en communicatietechnologie om in ontbrekende vaardigheden te 
voorzien en de werkloosheid te verminderen;

10. onderstreept de behoefte aan open vernieuwingsmodellen, die minder eenzijdig en 
dynamischer zijn en voor het bedrijfsleven een toegevoegde waarde vertegenwoordigen;

11. dringt er bij de lidstaten op aan om niet alleen het gebruik van de persoonlijke computer aan 
te moedigen maar ook programmapakketten, die als uitbreiding van eigen denkactiviteit 
verschillende vormen van administratief werk doelmatiger kunnen maken;

12. benadrukt dat er behoefte aan een Europees patent en meer wederkerigheid in de Europese, 
Amerikaanse en Japanse patentsystemen bestaat om het Europees bedrijfsleven en de 
Europese vindingrijkheid het best te beschermen;

13. onderschrijft de doelstellingen van de Europese strategie voor toegang tot de markt en wenst 
dat de Europese Unie meer doet om haar gegevensbestand bekend te maken bij de KMO's en 
op peil te houden;
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14. dringt erop aan dat het netwerk van Europese infocentra voor betere toegang tot de 
internationale markten zorgt;

Concurrentie als drijvende kracht: voorwaarden voor succesvolle concurrentie van KMO's

15. dringt er bij de lidstaten op aan om meer gewicht te verlenen aan ondernemerschap en 
persoonlijke verantwoordelijkheid, inspanningen beter te belonen en de sociale waarde van 
ondernemerschap en risicobereidheid te verbeteren;

16. stelt vast dat in een kennismaatschappij technische vooruitgang en hoogkwalitatieve 
technologie het kernstuk van alle concurrentievoordeel vertegenwoordigen;

17. dringt er bij de lidstaten op aan om succesvolle e-bedrijfsmodellen te ondersteunen om het 
gebruik van informatie- en communicatietechnologie te bevorderen;

18. dringt er bij de lidstaten op aan om gemeenschappelijke normen vast te leggen of vrijwillige 
afspraken aan te gaan op beleidsterreinen waar het ontbreken van dergelijke normen of 
afspraken hinderlijk is voor de ontwikkeling van KMO's;

19. dringt er bij de lidstaten op aan om het Europees bedrijfsleven een nieuwe dynamiek te geven 
door het ambtelijk apparaat te beperken, de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren, de 
administratieve lasten te verlichten, de KMO's beter bij de raadplegingsprocedures te 
betrekken en de belastingsplichten in hun voordeel te vereenvoudigen;

20. spoort de lidstaten aan tot meer steunverlening om het onvoldoende groot getal 
opstartbedrijven omhoog te trekken door stimulerende maatregelen te ontwerpen en in 
toepassing te brengen ; stelt vast dat de overname van bedrijven van groot belang is voor het 
behoud van werkgelegenheid en kapitaal en vraagt de lidstaten dan ook om in hun 
beleidsvoering even veel aandacht te besteden aan opstartbedrijven als bedrijfsovernames;

21. stelt maatregelen als belastingsverlaging en leningen tegen verlaagd rentetarief voor nieuw 
opstartende bedrijven voor, en vermindering van tijd en kosten voor het opzetten van een 
nieuw bedrijf;

Moderne sociale bescherming en arbeidsmarkt

22. dringt er bij de lidstaten op aan om ondoelmatige sociale modellen aan herziening te 
onderwerpen met het oog op hun financieringsmogelijkheden op termijn en tegen de 
achtergrond van de veranderende werelddynamiek en bevolkingspatronen, zodat die ook 
grotere duurzaamheid verkrijgen;

23. dringt bij de lidstaten op pragmatische besluiten in hun beleidsvoering aan om zowel de 
veroudering van de bevolking als de dalende nataliteit tegen te gaan, zoals verlenging van de 
arbeidsleeftijd in overeenstemming met de verbetering van de gezondheidszorg, en 
beleidsmaatregelen die het gezin centraler stellen en geboorten en kinderzorg aanmoedigen;

24. benadrukt dat de lidstaten hun beleidsvoering op volledige integratie in de 
informatiemaatschappij moeten richten;

25. onderlijnt de noodzaak van een flexibele arbeidsmarkt om het hoofd te kunnen bieden aan de 
veranderende sociale patronen en de veroudering van de samenleving;
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Financiering op termijn

26. dringt er bij de lidstaten op aan om zich aan de principes van de begrotingsdiscipline te 
houden om de gezondheid van de openbare financiën te verzekeren;

27. spoort aan tot herziening van de modellen van openbare dienstverlening, hun financiering en 
beheer, en overweging van de mogelijkheden en voordelen van partnerschappen tussen 
openbare en privé-sector;

28. dringt er bij de lidstaten op aan om de KMO's betere toegang tot openbare aanbestedingen te 
geven - totnogtoe een belangrijke rem op hun ontwikkeling;

29. beveelt met nadruk fiscale stimulansen voor investeringen in bedrijfskapitaal aan, die bij 
kunnen dragen aan het aanleggen van een binnenlandse investeringsbasis voor risicodragend 
kapitaal;

30. beveelt de benadering van de Europese Raad van maart 2006 in Brussel aan, om leningen van 
de Europese Investeringsbank gemakkelijker en op ruimere schaal ter beschikking van het 
bedrijfsleven te stellen, vooral van KMO's;

Nationale hervormingsplannen in de praktijk

31. dringt er bij de lidstaten op aan om hun nationale hervormingsplannen spoedig en degelijk uit 
te voeren om aan de gemeenschappelijke agenda te voldoen die in Lissabon overeengekomen 
is;

32. betreurt het ontbreken van een gecoördineerde benadering in de nationale 
hervormingsplannen van de lidstaten;

33. onderlijnt het belang van bekendmaking en rapportering van het welslagen en falen van de 
nationale hervormingsplannen;

34. dringt er bij de lidstaten op aan om duidelijker aan te geven hoe ze te werk denken te gaan 
om de doelstellingen te bereiken die ze in de nationale hervormingsplannen  voor zichzelf 
vastgelegd hebben;

-o0o-

35. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie en de 
parlementen en regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Het inzicht dat Europa zijn positie aan het verliezen is en achterblijft op de Verenigde Staten in 
termen van bruto binnenlands product, arbeidsproductiviteit, technologische prestaties en 
omvang van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling, is één van de voornaamste 
drijfveren voor de agenda van Lissabon geweest, die vorig jaar nieuwe impulsen heeft moeten 
krijgen. Europa kan alleen maar een gangmakersfunctie in de wereldeconomie vervullen als het 
erin slaagt om zijn competitiviteit veilig te stellen door de nodige aanpassingen door te voeren en 
een kennismaatschappij te worden die op onderzoek en informatie- en communicatietechnologie 
gericht is. Maar hoe moet het te werk gaan om een om kenniseconomie te worden?

Om te beginnen moet de Europese Unie voor minder regionale ongelijkheden zorgen om een 
ruimer Europees wetenschaps- en technologiegebied tot stand te brengen. De lidstaten moeten 
erop toezien dat het overheidsbeleid een ondersteunende omgeving in het leven roept die 
bevorderlijk is voor de competitiviteit van de informatie- en communicatietechnologie en haar 
gebruikmaking.

De energie die nodig is om zo'n kenniseconomie aan de gang te houden moet ook probleemloos 
beschikbaar zijn en de Europese Unie moet doen wat ze kan om voor betrouwbare 
energievoorziening te zorgen. Het is duidelijk dat we met behulp van praktische maatregelen 
voor doelmatig energieverbruik iets minder afhankelijk van energievoorziening kunnen worden, 
maar op lange termijn bekeken moet Europa in vernieuwende technologie investeren die 
milieuvriendelijker en veiliger energie tegen een redelijke kostprijs biedt.

Ten tweede, en zoals uit studiewerk altijd opnieuw blijkt, moeten de lidstaten grotere 
inspanningen leveren, met de nodige middelen en overeenkomstige beleidsmaatregelen, om 
vernieuwing te stimuleren en de vaardigheden uit te breiden met levenslange vorming en 
degelijke beroepsopleiding in informatie- en communicatietechnologie. Met dergelijke 
maatregelen leggen ze zich een hooggekwalificeerd en deskundig arbeidspotentieel toe en maken 
de weg vrij voor de Europese creativiteit, de ideeënvloed die moet doordringen in werktuigelijke 
routine, terwijl ze de kennis opbouwen die het bedrijfsleven nodig heeft om competitief te 
kunnen blijven.

De samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en de onderwijswereld moet uitgebreid 
worden om de ideeënvloed zo vrij mogelijk te laten stromen, zodat Europa aan de kop van de 
vooruitgang komt te staan en zijn specialisatie in de spitstechnologie nog verder doordrijft. Op 
het ogenblik noemt niet meer dan 5% van de Europese bedrijven die zich met vernieuwende 
activiteiten bezig houden, universiteiten of onderzoeksinstituten van de overheid als eersterangs 
bronnen van vernieuwing.

Ten derde is het geen toeval dat de meeste Europeanen liever werknemer als hun eigen baas zijn; 
die houding is door de lidstaten van de Europese Unie zowel actief als passief aangemoedigd. 
Maar het is nu tijd om het tij te keren en ondernemingszin en risicobereidheid weer aan te 
wakkeren, die tot de oprichting van een competitieve kenniseconomie zullen bijdragen - niet 
ervan afleiden. De lidstaten moeten in hun beleidsvoering het faillissement zijn stigma 
ontnemen, vooral onder de jongeren, die de toekomst van een succesvolle Europese 
bedrijfscultuur vormen. Tezelfdertijd moeten ze doen wat ze kunnen om opstartende bedrijven te 
steunen door de tijd en kosten te verminderen die het vergt om op hun grondgebied een bedrijf 
op te richten.

Het bevorderen van een cultuur van ondernemingszin, vooral onder de Europese jongeren, was 
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één van de voornaamste elementen van het Europees jongerenpact dat de Europese Raad in 
maart 2005aangenomen heeft. Een aantal ministeries van Onderwijs van de lidstaten hebben de 
noodzaak de laatste jaren ook ingezien en het initiatief genomen door een aantal aspecten van de 
vorming tot ondernemingszin als verplichte onderdelen in de schoolprogramma's op te nemen en 
voor begeleiding van de leerkrachten te zorgen. Dat is een werkwijze die aanbeveling verdient en 
hun buurlanden kunnen alleen maar aangemoedigd worden om dezelfde weg te volgen.

Samenwerking tussen de Europese lidstaten en de bevolking van heel de Europese Unie is van 
wezenlijk belang om Europa werkelijk de voordelen van een echte Europese binnenlandse markt 
te laten rapen. Maar er bevinden zich op de weg naar Europese samenwerking en optimale 
gebruikmaking van schaalvoordelen nog een heel aantal hindernissen. Het gaat om elementen als 
gebrekkige infrastructuur en leemten in de openbare dienstverlening, flexibiliteit van 
arbeidskrachten, kapitaal en productmarkten, taalgebonden belemmeringen, belastingsregelingen 
en de beschikbaarheid van kapitaal, stuk voor stuk factoren die het zwaarst op de KMO's 
drukken, de drijvende kracht van onze economie zoals ze er op dit ogenblik uitziet.

Het is geboden om een Europees patent in te stellen. Patenten wijzen op inventieve en 
innoverende activiteiten, op de eerste plaats voor handelsdoeleinden - maar het is duidelijk dat 
veel Europeanen liever een Amerikaans patent aanvragen en de voordelen van de Amerikaanse 
markt boven een patent in eigen land verkiezen.

Ten vijfde staat Europa voor reusachtige demografische uitdagingen en het sociaal beleid en de 
sociale modellen moeten navenant herzien worden, soepeler en flexibeler worden, op gevaar af 
dat ze uiteindelijk niet meer houdbaar worden. De mensen leven langer door de verbeterde 
gezondheidszorg, en de geboortecijfers dalen. Er moeten afdoende stimulansen gevonden 
worden om die veranderingen op te vangen, vooral aan het adres van de gezinnen die de bijstand 
moeten krijgen die ze nodig hebben om meer kinderen te krijgen en groot te brengen, terwijl 
tegelijk vrouwen die hun gezins- en arbeidsleven wensen te combineren, niet benadeeld mogen 
worden.

Ten laatste, willen de lidstaten de doelstellingen van Lissabon bereiken, dan moeten de 
regeringen hun financiële tegemoetkomingen uitbreiden. Die moeten niet alleen van de openbare 
sector afkomstig zijn, gezien de parameters van Maastricht voor de overheidsuitgaven, maar de 
lidstaten moeten grotere inspanningen leveren om het privé-initiatief te verbeteren, zoals in de 
Verenigde Staten en Japan. Er zijn een heel aantal mogelijkheden om privé-financieringsbronnen 
te vinden.

Risicodragend kapitaal is één van de mogelijkheden om KMO's te financieren en bij te dragen tot 
een kenniseconomie. In 2003 hebben Europese bedrijven die met risicokapitaal werken 377 
opstartinvesteringen ("zaai-investeringen") verricht, gemiddeld voor ongeveer EUR 420.000, 
tegen niet meer dan 181 opstartinvesteringen van hetzelfde type ondernemingen in de Verenigde 
Staten, met een gemiddelde van ongeveer EUR 1.680.000. Risicodragend kapitaal in vergelijking 
met het BBP varieert in de lidstaten van de Europese Unie van 0,79% in Zweden, 0,6% in het 
Verenigd Koninkrijk, 0,44% in Frankrijk tot 0,24% in Duitsland. De lidstaten moeten de 
verschillen in de juridische vereisten voor de risicokapitaalmarkt blijven afbouwen om te 
voorkomen dat ze grensoverschrijdende investeringen verhinderen.

Al die overwegingen moeten in de rekening betrokken worden om de doelstellingen van 
Lissabon te verwezenlijken.
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