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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie „Czasu, by wrzucić wyższy bieg” – uczynienia z Europy obszaru 
przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego
(2006/2138(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wdrażanie wspólnotowego programu 
lizbońskiego: nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich 
przedsiębiorstw” (COM(2005)0551),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Czas wrzucić wyższy bieg – nowe 
partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (COM(2006)0030),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Realizacja wspólnotowego programu 
lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: przenoszenie własności 
przedsiębiorstw – ciągłość poprzez nowy początek” (COM(2006)0117),

– uwzględniając konkluzje Prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 23-24 marca 
2000 r. w Lizbonie, 23-24 marca 2001 r. w Sztokholmie, 15-16 marca 2002 r. w 
Barcelonie oraz w dniach 22-23 marca 2005 r., 15-16 grudnia 2005 r. i 23-24 marca 2006 
r. w Brukseli,

– uwzględniając wnioski z nieformalnego spotkania głów państw, które odbyło się w 
Hampton Court w dniu 27 października 2005 r.,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych 
polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005–2008)1,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wspólne działania na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia – nowy początek strategii lizbońskiej” (COM(2005)0024),

– uzwględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wzrost i zatrudnienie – zintegrowane 
wytyczne na lata 2005-2008” (COM(2005)0141),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wspólne działania na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia: wspólnotowy program lizboński” (COM(2005)0330),

– uwzględniając 25 krajowych programów reform przedstawionych przez państwa 
członkowskie oraz ocenę tychże programów dokonaną przez Komisję w 2. części ww. 
komunikatu zatytułowanego „Czas wrzucić wyższy bieg – nowe partnerstwo na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”,

– uwzględniając wniosek Komisji w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, 

  
1 Dz.U. L 205 z 06.08.2005, str. 28.
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rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) oraz odnośne stanowisko 
Parlamentu z dnia 15 czerwca 2006 r.1,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Realizacja wspólnotowego programu 
lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia: wspólna koncepcja” (COM(2005)0488), jak i odnośne dokumenty robocze 
służb Komisji (SEC(2005)1253) i (SEC(2005)1289),

– uwzględniając European Innovation Scoreboard 2005 (analizę porównawczą 25 państw 
członkowskich z zakresu stanu rozwoju innowacji),

– uwzględniając sprawozdanie dotyczące B&R i innowacji przedstawione przez niezależną 
grupę ekspertów mianowaną w związku ze szczytem w Hampton Court, zatytułowane 
„Tworzenie innowacyjnej Europy” (tzw. „sprawozdanie Aho”) ze stycznia 2006 r.,

– uwzględniając zalecenie Komisji nr 94/1069/WE z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie 
przenoszenia własności małych i średnich przedsiębiorstw2 (MŚP),

– uwzględniając Flash Eurobarometer nr 160 dotyczący analizy z zakresu 
przedsiębiorczości oraz raport analityczny, odpowiednio z kwietnia i czerwca 2004 r.,

– uwzględniając sprawozdanie końcowe grupy roboczej ds. kapitału wysokiego ryzyka, 
złożonej z przedstawicieli ITA w Departamencie Handlu USA oraz z przedstawicieli 
Dyrekcji Generalnej. ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, wydane w 
październiku 2005 r.,

– uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (2007-2013) (COM(2005)0121) oraz odnośne stanowisko Parlamentu z dnia 1 
czerwca 2006 r.3,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Realizacja wspólnotowego programu 
lizbońskiego: strategia w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego” 
(COM(2005)0535),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Realizacja wspólnotowego programu 
lizbońskiego: rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie” 
(COM(2006)0033),

– uwzględniając Zieloną Księgę Komisji w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak 
uzyskać więcej mniejszym nakładem środków (COM(2005)0265),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania w sprawie biomasy” 
(COM(2005)0628),

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0265.
2 Dz.U. L 385 z 31.12.1994, str. 14.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0230.
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– uwzględniając Zieloną Księgę Komisji w sprawie europejskiej strategii na rzecz 
zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (COM(2006)0105),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udziału odnawialnej 
energii w UE oraz propozycji konkretnych działań1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wdrażania 
Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie europejskiego 
społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wkładu w dotyczącą 
strategii lizbońskiej debatę w ramach wiosennego szczytu Rady Europejskiej 20064,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa dostaw 
energii w Unii Europejskiej5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie Zielonej Księgi w 
sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem 
środków6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie realizacji wspólnotowego 
programu lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia: wspólna koncepcja7,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A6-0000/2006),

A. mając na uwadze konieczność strategicznego dostosowania przez UE stanowiska w 
odpowiedzi na zmieniające się zasady nowej globalnej gospodarki oraz rosnące tempo na 
globalnych rynkach, aby uniknąć dalszego tłumienia długoterminowego wzrostu 
gospodarczego,

B. mając na uwadze fakt, że globalny dostęp do rynku oferuje MŚP nowe rynki niszowe, 
niższe koszty B&R, lepszy dostęp do finansowania, korzyści skali i korzyści 
technologicznych oraz możliwości podziału ryzyka,

C. mając na uwadze fakt, że postęp w osiąganiu celów strategii lizbońskiej nie jest na 

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0365.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0022.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0079.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0092.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0110.
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0243.
7 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0301.
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obszarze UE równomierny oraz że istnieją olbrzymie różnice między ogólnym poziomem 
rozwoju technologicznego a osiągnięciami poszczególnych państw członkowskich,

D. mając na uwadze fakt, że niewdrożenie ważnych aktów prawnych WE i związana z tym 
fragmentacja rynku uniemożliwiają rozwój gospodarczy i ustanowienie konkurencji, które 
prowadzą do ekonomii skali koniecznej do uczynienia z UE wysoce konkurencyjnej 
gospodarki,

E. mając na uwadze, że UE musi przekształcić się w nowoczesną gospodarkę opartą na 
wiedzy, ponieważ tworzenie, przekazywanie i stosowanie nowej wiedzy jest 
podstawowym źródłem gospodarczego wzrostu i trwałej przewagi konkurencyjnej,

F. mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą kontynuować podejmowanie wyzwań 
związanych ze społeczno-demograficznymi zmianami oraz trwałymi modelami 
społecznymi,

G. mając na uwadze, że odpowiednio finansowany sektor B&R prowadzi do innowacji, 
wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i badań opartych na doskonałości,

H. mając na uwadze konieczność zapewnienia przez UE dynamicznej kultury biznesu 
poprzez promowanie aktywnych obszarów polityki, takich jak uczenie się przez całe 
życie, szkolenie konkretnych umiejętności, indywidualne planowanie kariery, staże dla 
młodzieży oraz szkolenie zawodowe,

I. mając na uwadze, że europejska przestrzeń na rzecz informacji i komunikacji musi w 
sposób bardziej widoczny i aktywny promować przedsiębiorczość i kulturę kształcenia,

J. mając na uwadze fakt, że MŚP generują 70% ogółu miejsc pracy, a zaledwie 44% MŚP 
realizuje wewnątrzzakładowe innowacje,

K. mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą zapewnić otoczenie ułatwiające rozwój 
sektora prywatnego oraz zająć się specyficznymi potrzebami MŚP, obejmującymi 
zarówno sprzyjające otoczenie biznesu, jak i sprzyjające uregulowania prawne, 
odpowiednie usługi z zakresu podstawowej infrastruktury, dostęp do krótkoterminowego i 
długoterminowego finansowania po rozsądnych kosztach, kapitał akcyjny i kapitał 
wysokiego ryzyka, pomoc doradczą oraz wiedzę na temat możliwości oferowanych przez 
rynek,

L. mając na uwadze, że partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) są ważnym narzędziem 
sprzyjającym jakości usług publicznych i trwałości finansowej,

M. mając na uwadze fakt, że MŚP zazwyczaj cierpią na brak umiejętności z zakresu 
przedsiębiorczości oraz bywają niewydolne pod względem księgowości, barier 
językowych, zarządzania produkcją, planowania biznesowego, braku zasobów i 
umiejętności osiągnięcia masy krytycznej,

N. mając na uwadze zaangażowanie MŚP w rynki transgraniczne i globalne i fakt, że stało 
się to strategiczną kwestią dla ich dalszego rozwoju,
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O. mając na uwadze, że jedną z największych barier hamujących skuteczną 
przedsiębiorczość, innowacje i rozwój produktów jest brak różnorodności form 
finansowania na wszystkich etapach systemu kapitałowego,

P. mając na uwadze fakt, że UE powinna wspierać inkubację/preinkubację innowacyjnych 
nowych firm w nastawionym na rynek środowisku akademickim, w celu nabrania przez 
nie większej masy krytycznej, podniesienia ich wartości oraz zdobycia większych 
początkowych inwestycji ze strony spółek kapitału wysokiego ryzyka,

Q. mając na uwadze fakt, że opatentowanie wynalazku w UE, wynoszące 46 700 euro, jest 
bardzo kosztowne w porównaniu z cenami w USA (10 250 euro) i Japonii (5 460 euro) 
oraz mając na uwadze naglącą potrzebę stworzenia wspólnotowego patentu,

R. mając na uwadze konieczność odniesienia się w krajowych programach reform do potrzeb 
MŚP oraz dużych przedsiębiorstw w sposób gwarantujący trwałość,

S. mając na uwadze, że jasno określone zasady przyznawania pomocy przez państwo mogą 
wspomóc rozwój gospodarczy oraz innowacje przedsiębiorstw zarówno we wspólnotach, 
jak i w regionach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji,

T. mając na uwadze fakt, że przedsiębiorstwa rodzinne generują blisko dwie trzecie miejsc 
pracy w UE,

UE skutecznie konkurująca na globalnym rynku

1. przypomina państwom członkowskim, że jedynym sposobem skutecznego konkurowania 
na globalnym rynku jest utworzenie europejskiego społeczeństwa opartego na 
doskonałości;

2. uznaje znaczenie wypracowania kultury nadającej pierwszeństwo innowacjom oraz 
potrzebę odzwierciedlenia tego podejścia we wszystkich obszarach krajowych strategii na 
rzecz konkurencyjności;

3. podkreśla fakt, że potencjał organizacyjny będzie w coraz większym stopniu zależał nie 
od kluczowych kompetencji, ale od kluczowych „kompetentnych jednostek”;

podkreśla fakt, że potencjał organizacyjny będzie w coraz większym stopniu zależał nie od 
kluczowych kompetencji, ale od kluczowych kompetentnych podmiotów;

4. zachęca Komisję do podjęcia działań zmierzających do zlikwidowania różnic prawnych 
istniejących w prawie handlowym poszczególnych państw, w celu zagwarantowania 
otwartości i konkurencyjności rynku;

5. zachęca do większego zaangażowania w transatlantyckie stosunki gospodarcze, w celu 
stworzenia szerszej strefy wolnego handlu, większej od europejskiego jednolitego rynku;

6. zachęca państwa członkowskie do dalszego otwierania rynków oraz do implementacji 
nieobowiązującego jeszcze prawodawstwa z tego zakresu, poprawiając tym samym 
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ogólną wewnętrzną spójność oraz konkurencyjność Europy;

7. zachęca państwa członkowskie do sfinalizowania działań w sektorze usług oraz do ich 
integracji, a przez to do zwiększenia współczynnika wzrostu wydajności pracy;

8. przyznaje, że Europa potrzebuje prawdziwie zintegrowanej polityki energetycznej, 
gwarantującej bezpieczeństwo dostaw i jak najmniejsze szkody środowiskowe;

Umożliwić europejskiej kreatywności rozwinięcie skrzydeł

9. podkreśla potrzebę wzmocnienia przez państwa członkowskie wiedzy i innowacji poprzez 
budowanie europejskiego społeczeństwa wiedzy przy wykorzystaniu kształcenia 
ustawicznego oraz technologii teleinformatycznych (ICT) w celu wyrównania poziomu 
nabytych umiejętności i zmniejszenia bezrobocia;

10. podkreśla potrzebę stosowania otwartych modeli innowacji, będących w mniejszym 
stopniu modelami liniowymi a w większym stopniu dynamicznymi, które przyniosą 
firmom wartość dodaną;

11. zachęca państwa członkowskie do szerszego stosowania nie tylko komputerów 
osobistych, ale też pakietów instalacyjnych, ponieważ owe aplikacje pomocnicze mogą 
zwiększyć wydajność różnorakich prac administracyjnych;

12. podkreśla potrzebę ustanowienia wspólnotowego patentu oraz lepszego stosowania zasady 
wzajemności pomiędzy europejskim, amerykańskim oraz japońskim systemem 
patentowym, aby jak najlepiej chronić europejską przedsiębiorczość i europejskie 
pomysły;

13. wyraża uznanie dla celów unijnej strategii dostępu do rynku i wzywa UE do wzmożonych 
działań na rzecz promowania swojej bazy danych w środowisku MŚP oraz do jej 
aktualizowania;

14. zachęca sieć Euro Info Centre do wspierania szerszego dostępu do międzynarodowych 
rynków;

Siła napędowa konkurencji – warunki konieczne do pomyślnego zaistnienia konkurencji 
oraz odnoszących sukcesy MŚP

15. zachęca państwa członkowskie do podniesienia w oczach społeczeństwa statusu 
przedsiębiorczości, osobistej odpowiedzialności i wysiłków uwieńczonych sukcesem oraz 
do utwierdzania społecznej wartości podejmowania ryzyka i przedsiębiorczości;

16. zauważa, że postępy technologiczne i doskonałość są centralnymi elementami przewagi 
konkurencyjnej w społeczeństwie nastawionym na wiedzę;

17. zachęca państwa członkowskie do wspierania udanych modeli handlu elektronicznego, 
aby ułatwić asymilację technologii teleinformatycznych;
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18. zachęca państwa członkowskie do ustanowienia wspólnych standardów lub podjęcia 
dobrowolnych porozumień dotyczących obszarów, w których brak wspomnianych 
standardów lub porozumień szkodzi rozwojowi MŚP;

19. zachęca państwa członkowskie do ożywienia europejskiej działalności handlowej poprzez 
zmniejszenie biurokracji, podniesienie jakości stanowionego prawodawstwa, zmniejszenie 
obciążenia administracyjnego, zwiększenie udziału MŚP w procesie konsultacyjnym oraz 
uproszczenie procedur podatkowych na rzecz MŚP;

20. zachęca państwa członkowskie, poprzez planowanie i stosowanie odpowiednich zachęt, 
do udzielania większego wsparcia na rzecz zwiększenia niewystarczającej obecnie liczby 
innowacyjnych firm rozpoczynających działalność; odnotowuje znaczenie, jakie ma 
przenoszenie własności przedsiębiorstw dla utrzymania miejsc pracy i kapitału, dlatego 
też zachęca państwa członkowskie do przywiązywania jednakowej politycznej wagi do 
kwestii innowacyjnych firm rozpoczynających działalność oraz kwestii przenoszenia 
własności przedsiębiorstw;

21. proponuje podejmowanie wobec firm rozpoczynających nową działalność środków takich 
jak czasowe zwolnienia podatkowe oraz niskooprocentowane pożyczki, jak również 
skrócenie czasu i kosztów otwierania działalności gospodarczej;

Nowoczesny system opieki społecznej a rynek pracy

22. zachęca państwa członkowskie do rewizji niewydolnych systemów opieki społecznej w 
kontekście ich trwałości finansowej oraz zmieniających się globalnych sytuacji i 
prawidłowości demograficznych, w celu nadania tym systemom trwalszego charakteru;

23. zachęca państwa członkowskie do podejmowania pragmatycznych decyzji politycznych, 
będących równowagą dla faktu starzenia się ich społeczeństw i zmniejszania się 
wskaźnika przyrostu naturalnego, takich jak wydłużenie obowiązku pracy w połączeniu z 
podwyższeniem standardów opieki zdrowotnej i realizacją bardziej prorodzinnej polityki 
obejmującej zachęty odnoszące się do liczby posiadanych dzieci i ich wychowywania;

24. podkreśla, że ze strony państw członkowskich konieczne są działania zwalczające 
alienację społeczną poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego w całej Europie (e-
inclusion);

25. podkreśla potrzebę elastyczności rynku pracy, aby możliwe było radzenie sobie ze 
zmieniającymi się modelami społecznymi i kwestiami związanymi ze starzeniem się 
społeczeństw;

Trwałość finansowa

26. nalega na respektowanie przez państwa członkowskie zasad dyscypliny budżetowej, aby 
zapewnić zdrowe finanse publiczne;

nalega na respektowanie przez państwa członkowskie zasad dyscypliny budżetowej, aby 
zapewnić zdrowe finanse publiczne;
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27. zachęca do dokonania rewizji modeli usług publicznych, sposobów ich finansowania i 
zarządzania nimi, włączając w to dyskusję na temat roli i korzyści płynących z partnerstw 
publiczno-prywatnych;

28. zachęca państwa członkowskie do poprawienia dostępu MŚP do zamówień publicznych, 
co stanowi obecnie istotną barierę rozwojową;

29. nakłania do stosowania zachęt podatkowych sprzyjających inwestowaniu w kapitał 
wysokiego ryzyka, co przyczyniłoby się do powstania krajowych baz inwestorów kapitału 
wysokiego ryzyka;

nakłania do stosowania zachęt podatkowych sprzyjających inwestowaniu w kapitał 
wysokiego ryzyka, aby umożliwić powstanie krajowej bazy inwestorów kapitału 
wysokiego ryzyka;

30. wyraża uznanie dla podejścia przyjętego na brukselskim szczycie Rady Europejskiej w 
marcu 2006 r., dotyczącego rozszerzenia i ułatwienia dostępu firm do kredytów 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, obejmującego zwłaszcza MŚP;

Krajowe programy reform w działaniu

31. zachęca państwa członkowskie do właściwej i szybkiej realizacji krajowych programów 
reform, w celu realizacji wspólnej agendy w postaci wyznaczonej strategią lizbońską;

32. ubolewa nad brakiem skoordynowanego podejścia pomiędzy krajowymi programami 
reform poszczególnych państw członkowskich;

33. podkreśla znaczenie informowania i powiadamiania o sukcesach i porażkach krajowych 
programów reform;

34. zachęca państwa członkowskie do lepszego informowania o tym, w jaki sposób 
zamierzają realizować cele, które same sobie wyznaczyły w krajowych programach 
reform;

o

o o

35. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Zdanie sobie sprawy z pogarszającej się pozycji UE, za Stanami Zjednoczonymi pod 
względem PKB, wydajności pracy, osiągnięć w zakresie technologii i całkowitych inwestycji 
w B&R, było głównym impulsem do uzgodnienia agendy lizbońskiej oraz powodem 
ponownego zaangażowania się w nią w ubiegłym roku. Europa może zająć pozycję lidera 
globalnej gospodarki tylko wtedy, gdy skutecznie zagwarantuje swoją konkurencyjność 
poprzez działania dostosowujące ją do stanu społeczeństwa opartego na wiedzy, kładącego 
nacisk na badania i technologie teleinformatyczne. Ale co w rzeczywistości Europa powinna 
uczynić, aby stać się gospodarką opartą na wiedzy?

Po pierwsze, Unia Europejska musi zmniejszyć regionalne różnice w rozwoju, aby stworzyć 
większy europejski obszar naukowo-technologiczny. Państwa członkowskie muszą prowadzić 
politykę publiczną wspierającą rozwijanie konkurencyjności sektora technologii 
teleinformatycznych oraz asymilację tych technologii w Europie.

Dostawy energii niezbędne w gospodarce opartej na wiedzy muszą również być łatwo 
dostępne, a Unia Europejska powinna uczynić wszystko co w jej mocy, aby zapewnić sobie 
bezpieczeństwo dostaw energii. To oczywiste, że nasze uzależnienie od dostaw energii 
mogłoby zostać częściowo zmniejszone przez podejmowanie praktycznych środków 
podnoszenia efektywności energetycznej, jednak w perspektywie długoterminowej Europa 
potrzebuje inwestycji w tworzenie innowacyjnych technologii, oferujących dostawy czystszej 
energii – po umiarkowanej cenie – oraz ich większe bezpieczeństwo.

Po drugie – jak dowodzi wiele analiz – państwa członkowskie muszą wykazać się większym 
zaangażowaniem, popartym niezbędnymi zasobami i środkami politycznymi, w pobudzanie 
innowacji, a także rozwijaniem umiejętności dzięki kształceniu ustawicznemu i 
odpowiedniemu szkoleniu umiejętności w zakresie technologii teleinformatycznych.
Wspomniane środki umożliwią powstanie wysoce wykwalifikowanej i kompetentnej siły 
roboczej, umożliwią też przepływ europejskiej kreatywności, mającej ogromny potencjał 
koncepcyjny, który przełamie zastałe praktyki i stworzy wiedzę niezbędną do nadania 
biznesowi konkurencyjnego charakteru.

Współpraca pomiędzy sektorem biznesu, sektorem rządowym i ośrodkami akademickimi 
powinna zostać wzmocniona, aby ułatwić wspomniany przepływ, co z kolei uczyniłoby z 
Europy prawdziwie nowatorski obszar, zwiększając jej specjalizację w przemyśle stosującym 
najnowsze technologie. Należy zauważyć, że obecnie jedynie 5% europejskich firm 
przejawiających działalność innowacyjną uważa uniwersytety lub rządowe instytuty 
badawcze za szczególnie ważne źródła innowacji.

Po trzecie, nieprzypadkowe jest, że większość Europejczyków woli być pracownikami niż 
swoimi własnymi pracodawcami – podejście takie było długo wspierane, aktywnie jak i 
pasywnie, przez państwa członkowskie. Obecnie nadszedł jednak czas na odwrócenie 
tendencji i pobudzenie ducha przedsiębiorczości oraz woli podejmowania ryzyka, które nie 
tylko nie szkodzą rozwojowi konkurencyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy, ale są 
wręcz w jego tworzeniu pomocne. Państwa członkowskie muszą działać na rzecz odwrócenia 
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tendencji piętnowania upadłości firm, zwłaszcza wśród młodzieży, która stanowi przyszłość 
skutecznej europejskiej kultury biznesu. Jednocześnie państwa członkowskie powinny robić 
wszystko, co w ich mocy, by wspierać firmy rozpoczynające działalność oraz ograniczyć czas 
niezbędny do otwarcia działalności gospodarczej na ich terytorium, jak i związane z tym 
koszty.

Promowanie kultury przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród europejskiej młodzieży, było 
kluczowym elementem Europejskiego Paktu dla Młodzieży, przyjętego przez Radę 
Europejską w marcu 2005 r. W ubiegłych latach niektóre państwa członkowskie uznały ten 
postulat za słuszny i przejęły inicjatywę, wprowadzając obowiązkowe elementy szkolenia z 
zakresu przedsiębiorczości do szkolnych programów nauczania i udzielając nauczycielom 
odpowiedniego wsparcia. Starania te zasługują na wyrazy uznania, a kraje sąsiadujące 
zachęca się do pójścia za tym przykładem.

Współpraca jest kluczową koncepcją, zarówno pomiędzy państwami członkowskimi, jak i 
pomiędzy obywatelami w ramach Unii Europejskiej, jeżeli chcemy aby Europa naprawdę 
skorzystała z zalet prawdziwego europejskiego rynku wewnętrznego. Na drodze pracujących 
razem i czerpiących jak największe korzyści skali Europejczyków stoi jednak wiele 
przeszkód. Obejmują one takie czynniki, jak różnice w infrastrukturach i usługach 
publicznych, elastyczność pracy, rynki kapitałowe i rynki produktów, przeszkody językowe, 
bariery podatkowe i dostęp do finansowania – a wszystkie one w poważny sposób wpływają 
na MŚP, będące przecież siłą napędową naszej gospodarki w jej obecnej formie.

Konieczne jest ustanowienie unijnego patentu. Patenty są świadectwem wynalazczej i 
innowacyjnej działalności, rozwijanej głównie w celach dochodowych, a mimo to wielu 
Europejczyków woli opatentować swój wynalazek w Stanach Zjednoczonych i korzystać z 
możliwości oferowanych przez amerykański rynek, zamiast opatentować go w Europie.

Po czwarte, Europa stoi przed ogromnymi wyzwaniami demograficznymi, do których należy 
dostosować polityki społeczne i modele opieki społecznej, odciążając je i uelastyczniając, 
jeżeli chcemy uniknąć sytuacji, w której staną się one ostatecznie niestabilne. Długość 
ludzkiego życia wydłużyła się dzięki postępom w medycynie, a przyrost naturalny maleje.
Należy wprowadzić odpowiednie zachęty, dostosowane do wspomnianych wyzwań, 
zwłaszcza tych z zakresu polityki rodzinnej, aby udzielić rodzinom wsparcia potrzebnego do 
umożliwienia im posiadania większej liczby dzieci oraz opiekowania się nimi, nie stawiając 
jednocześnie w niekorzystnej sytuacji kobiet pragnących połączyć życie rodzinne z 
zawodowym.

Po piąte, aby osiągnąć cele strategii lizbońskiej rządy państw członkowskich muszą 
zwiększyć swoje finansowe zaangażowanie.  Nie powinno płynąć ono wyłącznie z sektora 
publicznego, ze względu na uzgodnione w Maastricht parametry odnoszące się do wydatków 
publicznych – państwa członkowskie muszą usilniej starać się o uzyskanie finansowego 
zaangażowania ze strony sektora prywatnego, jak ma to miejsce w USA czy Japonii.  Istnieje 
przecież wiele potencjalnych prywatnych źródeł finansowania.

Kapitał wysokiego ryzyka jest jednym ze sposobów finansowania MŚP i przyczyniania się do 
budowy gospodarki opartej na wiedzy.  W 2003 r. europejskie firmy sektora kapitału 
wysokiego ryzyka udzieliły wsparcia (wynoszącego średnio 420 000 euro) w postaci kapitału 
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zalążkowego 337 inwestycjom, podczas gdy amerykańskie firmy sektora kapitału wysokiego 
ryzyka udzieliły takiego wsparcia (wynoszącego średnio 1 680 000 euro) tylko 181 
inwestycjom. Stosunek kapitału wysokiego ryzyka do PNB jest różny w różnych państwach 
członkowskich i wynosi przykładowo 0,79% w Szwecji, 0,60% w Wielkiej Brytanii, 0,44% 
we Francji i 0,24% w Niemczech. Państwa członkowskie muszą kontynuować starania na 
rzecz zmniejszania różnic w wymogach prawnych dotyczących rynków kapitału wysokiego 
ryzyka, aby nie hamować transgranicznych inwestycji.

Wszystkie powyższe kwestie muszą zostać wzięte pod uwagę, aby osiągnąć cele lizbońskie.
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