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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dokumente Čas zaradiť vyššiu rýchlosť – vytváranie Európy podnikania a rastu
(2006/2138(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Realizácia Lisabonského programu 
Spoločenstva: Moderná politika MSP pre rast a zamestnanosť“ (KOM(2005)0551),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Čas zaradiť vyššiu rýchlosť – Nové 
partnerstvo pre rast a zamestnanosť“ (KOM(2006)0030),

– so zreteľom na oznámenie Komisie, ktorým sa implementuje program Lisabonskej 
stratégie Spoločenstva pre rast a zamestnanosť: Prevody podnikov – Kontinuita 
prostredníctvom nového začiatku (KOM(2006)0117),

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Lisabone z 23. a 24. marca 2000, 
Európskej rady v Štokholme z 23. a 24. marca 2001, Európskej rady v Barcelone z 15. 
a 16. marca 2002 a Európskej rady v Bruseli z 22. a 23. marca 2005, 15. a 16. decembra 
2005 a z 23. a 24. marca 2006,

– so zreteľom na závery neformálneho stretnutia hláv štátov v Hampton Court 27. októbra 
2005,

– so zreteľom na odporúčania Rady 2005/601/ES z 12. júla 2005 o všeobecných 
usmerneniach pre hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva (2005 – 2008)1, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Spoločne pracujeme na hospodárskom 
raste a zamestnanosti – Nový začiatok lisabonskej stratégie“ (KOM(2005)0024),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Integrované usmernenia pre rast 
a zamestnanosť (2005-2008)“ (KOM(2005)0141),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Spoločné akcie pre rast a zamestnanosť: 
Lisabonský program Spoločenstva“ (KOM(2005)0330),

– so zreteľom na 25 národných reformných programov predložených členskými štátmi a na 
hodnotenie týchto programov Komisiou v 2. časti vyššie spomenutého oznámenia 
s názvom „Čas zaradiť vyššiu rýchlosť – Nové partnerstvo pre rast a zamestnanosť“,

– so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o siedmom 
rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja 

  
1 Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 28.
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a demonštračných činností (2007 až 2013) (KOM(2005)0119) a stanovisko Parlamentu 
z 15. júna 20061,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Presadzovanie Lisabonského programu 
Spoločenstva: Viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu zamestnanosti: Spoločný 
postup“ (KOM(2005)0488) a priložené pracovné dokumenty útvarov Komisie 
(SEK(2005)1253 a SEK(2005)1289),

– so zreteľom na Hodnotenie európskych inovácií 2005 – Komparatívna analýza 
inovačného výkonu, 

– so zreteľom na správu nezávislej expertnej skupiny pre výskum a rozvoj a pre inováciu, 
vymenovanej po samite v Hampton Court, s názvom „Vytvorenie inovačnej Európy“ 
(„správa skupiny expertov pod vedením pána Aho“) z januára 2006,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie 94/1069/ES zo 7. decembra 1994 o prevode malých 
a stredných podnikov2 (MSP),

– so zreteľom na prieskum verejnej mienky Flash Eurobarometer č. 160: prieskum 
o podnikaní a analytická správa z apríla a júna 2004,

– so zreteľom na záverečnú správu pracovnej skupiny pre rizikový kapitál, ktorá sa skladá 
z Ministerstva obchodu USA, organizácie International Trade Administration 
a generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podnikanie a priemysel, z októbra 2005,

– so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
zavádza program pre konkurencieschopnosť a inováciu (2007-2013) (KOM(2005)0121) 
a stanovisko Parlamentu z 1. júna 20063, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Presadzovanie lisabonského programu 
Spoločenstva: Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia“ (KOM(2005)0535),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Implementácia Lisabonského programu 
Spoločenstva: Podpora podnikateľských paradigiem prostredníctvom vzdelávania 
a učenia“ (KOM(2006)0033),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie o energetickej účinnosti alebo Menej znamená viac 
(KOM(2005)0265),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Akčný plán o biomase“ 
(KOM(2005)0628),

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2006)0265.
2 Ú. v. ES L 385, 31.12.1994, s. 14.
3 Prijaté texty, P6_TA(2006)0230.



PR\627433SK.doc 5/12 PE 376.438v02-00

Externý preklad

SK

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie o európskej stratégii pre udržateľnú, 
konkurencieschopnú a bezpečnú energiu (KOM(2006)0105),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2005 o podiele obnoviteľnej energie v EÚ 
a návrhoch konkrétnych opatrení1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o vykonávaní Európskej charty pre 
malé podniky2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2006 o Európskej informačnej spoločnosti 
pre rast a zamestnanosť3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2006 o príspevku na zasadanie Európskej rady 
na jar 2006 v súvislosti s lisabonskou stratégiou4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o bezpečnosti dodávky energie 
v Európskej únii5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o energetickej účinnosti alebo menej 
znamená viac – Zelená kniha6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2006 o presadzovaní lisabonského programu 
Spoločenstva: viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti: spoločný 
postup7,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2006),

A. keďže Európska únia, s cieľom zabrániť ďalšiemu tlmeniu dlhodobého hospodárskeho 
rastu, musí strategicky upraviť svoju pozíciu tak, aby zodpovedala meniacim sa pravidlám 
novej globálnej ekonomiky a rastúcemu tempu globálnych trhov,

B. keďže prístup na globálny trh ponúka malým a stredným podnikom nové trhové 
segmenty, nižšie náklady na výskum a vývoj, lepší prístup k financovaniu, výhody 
z rozsahu a technológií a príležitosti na rozloženie rizika,

C. keďže pokrok pri plnení cieľov lisabonskej stratégie nie je v EÚ jednotný a existujú 

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2005)0365.
2 Prijaté texty, P6_TA(2006)0022.
3 Prijaté texty, P6_TA(2006)0079.
4 Prijaté texty, P6_TA(2006)0092.
5 Prijaté texty, P6_TA(2006)0110.
6 Prijaté texty, P6_TA(2006)0243.
7 Prijaté texty, P6_TA(2006)0301.
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obrovské rozdiely v celkovej úrovni technologického rozvoja a v úrovniach výkonu 
jednotlivých členských štátov,

D. keďže nedostatočné zavádzanie dôležitej legislatívy ES a následné rozdrobenie trhu bránia 
hospodárskemu rastu a vytváraniu hospodárskej súťaže vedúcej k úsporám zo zvýšenia 
rozsahu, ktoré sú potrebné pre vysokú konkurencieschopnosť ekonomiky EÚ,

E. keďže EÚ sa musí transformovať na vylepšenú znalostnú ekonomiku, lebo vytváranie, 
prenos a využívanie nových poznatkov je hlavným zdrojom hospodárskeho rastu a trvalo 
udržateľnej konkurenčnej výhody,

F. keďže členské štáty musia naďalej riešiť problémy spojené so sociálnymi demografickými 
zmenami a trvalo udržateľnými sociálnymi modelmi,

G. keďže dobre financovaný výskum a vývoj vedie k inovácii, hospodárskemu rastu, 
vytváraniu pracovných miest a vysokokvalitnému výskumu,

H. keďže Európska únia musí podporovaním aktívnych politik, ako je celoživotné 
vzdelávanie, školenie zručností, poradenstvo pri plánovaní kariéry, zamestnávanie 
mladých ľudí a odborné školenie, zabezpečiť dynamickú obchodnú kultúru,

I. keďže európsky priestor pre informácie a komunikáciu musí viditeľnejšie a aktívnejšie 
podporovať podnikanie a kultúru vzdelávania, 

J. keďže podiel malých a stredných podnikov na celkovej zamestnanosti je 70 % a keďže iba 
44 % malých a stredných podnikov pracuje na inováciách,

K. keďže členské štáty musia poskytovať prostredie umožňujúce rozvoj súkromného sektora 
a riešiť špecifické potreby malých a stredných podnikov, vrátane vhodného obchodného 
prostredia a predpisov, dostatočných služieb základnej infraštruktúry, prístupu ku 
krátkodobému aj dlhodobému financovaniu s primeranými úrokovými mierami, vlastného 
a rizikového kapitálu, poradenstva a poznatkov o trhových príležitostiach,

L. keďže partnerstvá verejného a súkromného sektora sú cenným nástrojom na dosiahnutie 
kvality verejných služieb a finančnej udržateľnosti,

M. keďže malé a stredné podniky zvyčajne trpia nedostatkom podnikateľských schopností, 
ako aj nedostatkami v účtovníctve, jazykovými bariérami, nedostatkami v riadení výroby, 
obchodnom plánovaní, nedostatkom prostriedkov a schopnosti dosiahnuť významný 
rozsah,

N. keďže malé a stredné podniky pôsobia na cezhraničných a globálnych trhoch a toto 
pôsobenie má strategický význam pre ich ďalší rozvoj,

O. keďže jedna z hlavných prekážok úspešného podnikania, inovácie a vývoja produktov 
vyplýva z nedostatku rôznych foriem financovania v celom kapitálovom reťazci,
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P. keďže Európska únia by mala podporovať vznik a rast kandidátskych projektov 
zakladania podnikov v trhovo orientovanom akademickom prostredí s cieľom dosiahnuť 
významnejší rozsah, vyššie ocenenie, ako aj vyššie počiatočné investície spoločností 
investujúcich do rizikového kapitálu,

Q. keďže patentovanie je v Európskej únii veľmi drahé, a to 46 700 EUR v porovnaní so 
Spojenými štátmi (10 250 EUR) a Japonskom (5 460 EUR), a keďže existuje naliehavá 
potreba vytvorenia patentu Spoločenstva,

R. keďže národné reformné programy musia trvalo udržateľným spôsobom riešiť potreby 
malých, stredných a veľkých podnikov,

S. keďže jasné pravidlá štátnej pomoci môžu pomôcť hospodárskemu rozvoju a inovácii 
podnikov v znevýhodnených komunitách a regiónoch,

T. keďže podiel rodinných firiem na zamestnanosti v Európskej únii predstavuje približne 
dve tretiny,

Úspešné pôsobenie Európskej únie na globálnom trhu

1. pripomína členským štátom, že jediný spôsob, ako úspešne pôsobiť na globálnom trhu, je 
vytvoriť európsku znalostnú spoločnosť založenú na špičkovej kvalite;

2. uznáva význam podporovania kultúry, ktorá vyzdvihuje inováciu, a tiež potrebu 
uplatňovania tohto prístupu vo všetkých oblastiach národných stratégií 
konkurencieschopnosti;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že sila organizácie bude čoraz viac spočívať v kľúčových 
odborníkoch, a nie v kľúčových schopnostiach jednotlivcov;

4. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na odstránenie rozdielov v obchodnom práve 
jednotlivých krajín s cieľom zabezpečiť otvorený a konkurencieschopný trh;

5. žiada pokrok v transatlantických ekonomických vzťahoch s cieľom vytvoriť väčšiu oblasť 
voľného obchodu ako je jednotný európsky trh;

6. vyzýva členské štáty, aby ďalej podporovali otvorenosť trhu a na tento účel realizovali 
doteraz nezavedenú legislatívu, čím sa globálne zlepší súdržnosť a konkurencieschopnosť 
Európy;

7. vyzýva členské štáty, aby doplnili a integrovali sektor služieb a tým zvýšili mieru rastu 
produktivity práce;

8. priznáva, že Európa potrebuje skutočne jednotnú energetickú politiku, ktorá zaručí 
bezpečnosť dodávky a čo najmenšie poškodenie životného prostredia;
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Rozvoj kreativity Európanov

9. zdôrazňuje potrebu oživenia poznatkov a inovácie zo strany členských štátov vytvorením 
európskej znalostnej spoločnosti, využitím celoživotného vzdelávania a informačných 
a komunikačných technológií (IKT) s cieľom odstrániť medzery v schopnostiach 
a nezamestnanosť;

10. zdôrazňuje potrebu otvorených inovačných modelov, ktoré sú menej lineárne 
a dynamickejšie a ktoré prinesú spoločnostiam pridanú hodnotu;

11. vyzýva členské štáty, aby podporovali nielen používanie počítačov, ale aj softvérových 
balíkov, pretože tieto pracovné nástroje môžu zlepšiť efektívnosť rôznych 
administratívnych úloh;

12. zdôrazňuje potrebu patentu Spoločenstva a zlepšenej výmeny medzi európskym, 
americkým a japonským patentovým systémom s cieľom čo najlepšie chrániť európske 
podniky a nápady;

13. schvaľuje ciele stratégie EÚ pre prístup na trh a žiada, aby Európska únia vyvinula viac 
úsilia na presadzovanie svojej databázy medzi komunitou malých a stredných podnikov 
a dbala o jej aktualizáciu;

14. vyzýva sieť európskych informačných centier, aby podporovala väčší prístup na 
medzinárodné trhy;

Hnacia sila hospodárskej súťaže: predpoklady úspešného konkurovania a malé a stredné 
podniky

15. vyzýva členské štáty, aby podporovali uznávanie podnikania a zodpovednosti 
jednotlivcov odmeňovaním úsilia a podporovaním sociálnej hodnoty podstupovania rizika 
a podnikania;

16. poznamenáva, že technologické pokroky a špičková kvalita predstavujú v spoločnosti 
založenej na vedomostiach jadro konkurenčnej výhody;

17. vyzýva členské štáty, aby podporovali úspešné modely elektronického obchodu s cieľom 
uľahčiť prijímanie IKT;

18. vyzýva členské štáty, aby zostavili spoločné normy alebo dobrovoľné dohody v tých 
oblastiach, kde ich nedostatok bráni rastu malých a stredných podnikov;

19. vyzýva členské štáty, aby oživili európske podnikanie odstránením nadmernej byrokracie, 
zvýšením kvality predpisov, znížením administratívneho zaťaženia, zlepšením účasti 
malých a stredných podnikov v konzultačnom procese a zjednodušením dodržiavania 
daňových postupov v prospech podnikov;
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20. vyzýva členské štáty, aby zvážili a uplatnili primerané stimuly, ktoré by ponúkli viac 
podpory na vyrovnanie nedostatočného počtu založených podnikov; upozorňuje na 
význam prevodov podnikov pre udržiavanie pracovných miest a kapitálu, a tak apeluje na 
členské štáty, aby zakladaniu a prevodom podnikov venovali rovnakú politickú 
pozornosť;

21. navrhuje také opatrenia, akými sú daňové úľavy, pôžičky so zníženou úrokovou sadzbou 
na založenie podniku a obmedzenie času a nákladov potrebných na založenie podniku;

Moderný systém sociálnej ochrany a trh práce

22. vyzýva členské štáty, aby preverili neúčinné sociálne modely vzhľadom na ich finančnú 
udržateľnosť, meniacu sa globálnu dynamiku a demografické schémy tak, aby boli tieto 
modely udržateľnejšie;

23. vyzýva členské štáty, aby prijali pragmatické politické rozhodnutia na kompenzáciu 
starnutia populácie a klesajúcej pôrodnosti, ako je napríklad predĺženie produktívneho 
veku v súlade so zvyšujúcim sa štandardom zdravotnej starostlivosti a zavedenie politík 
orientovaných na rodinu so stimulmi na podporu pôrodnosti a starostlivosti o deti;

24. zdôrazňuje potrebu toho, aby členské štáty pracovali na úplnom začlenení občanov v celej 
Európe do informačnej spoločnosti;

25. zdôrazňuje potrebu flexibility pracovného trhu, ktorá by pomohla riešiť problémy 
s meniacimi sa sociálnymi schémami a starnutím spoločnosti;

Finančná udržateľnosť

26. vyzýva členské štáty, aby dodržiavali zásady rozpočtovej disciplíny s cieľom zaistiť 
zdravé verejné financie;

27. podporuje revíziu modelov verejných služieb, ich financovania a riadenia, vrátane 
diskusie o úlohách a výhodách partnerstiev verejného a súkromného sektora;

28. vyzýva členské štáty, aby zlepšili prístup malých a stredných podnikov k verejnému 
obstarávaniu, čo predstavuje významnú prekážku rastu;

29. žiada používanie finančných stimulov na podporu investícií do rizikového kapitálu, ktorá 
by mohla prispieť vytvoriť domácu základňu podnikov investujúcich do rizikového 
kapitálu;

30. schvaľuje prístup prijatý Európskou radou v Bruseli v marci 2006 na rozšírenie 
a zjednodušenie prístupu podnikov, najmä malých a stredných, k pôžičkám od Európskej 
investičnej banky;

Realizácia národných reformných programov
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31. vyzýva členské štáty, aby riadne a rýchlo realizovali svoje národné reformné programy 
s cieľom dosiahnuť spoločný program formulovaný v Lisabone;

32. ľutuje nedostatok koordinovaného prístupu medzi národnými reformnými programami 
jednotlivých členských štátov;

33. zdôrazňuje význam vykazovania a oznamovania úspechov a neúspechov národných 
reformných programov;

34. vyzýva členské štáty, aby objasnili plánované postupy pri realizácii cieľov stanovených 
v národných reformných programoch;

o

o o

35. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a parlamentom 
a vládam členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prvým impulzom pre lisabonský program, ktorý si zároveň vyžiadal jeho minuloročné 
obnovenie, bolo priznanie zaostávajúceho postavenia Európy voči Spojeným štátom v zmysle 
HDP, produktivity práce, technologického výkonu a celkových investícií do výskumu 
a vývoja. Európa môže zaujať vedúce postavenie v globálnej ekonomike iba vtedy, ak dokáže 
svoju konkurencieschopnosť úspešne zaručiť zmenou na znalostnú spoločnosť zameranú na 
výskum a IKT. Ako by však mala Európa postupovať, aby sa stala ekonomikou založenou na 
poznatkoch?

Po prvé, Európska únia musí zmenšiť regionálne rozdiely a vytvoriť väčší európsky vedecký 
a technologický priestor. Členské štáty musia zaručiť, že verejná politika bude poskytovať 
priaznivé prostredie pre podporu konkurencieschopnosti sektora IKT a prijímanie IKT 
v Európe.

Európska únia musí urobiť všetko pre získanie bezpečnej dodávky energie, pretože na 
prevádzku tejto znalostnej ekonomiky sú nevyhnutné ľahko dostupné dodávky energie. Je 
zrejmé, že našu závislosť na dodávkach energie je možné do určitej miery obmedziť 
praktickými opatreniami energetickej účinnosti, ale z dlhodobého hľadiska Európa potrebuje 
investovať do vytvárania nových technológií umožňujúcich čistejšie a bezpečnejšie dodávky 
energie s primeranými nákladmi.

Po druhé, ako opakovane preukázali mnohé štúdie, členské štáty musia zvýšiť svoje záväzky 
na podporu inovácií a rozširovanie schopností prostredníctvom celoživotného vzdelávania 
a školenia zodpovedajúcich zručností v IKT a podporiť ich potrebnými prostriedkami 
a politickými opatreniami. Takéto opatrenia vytvoria schopné a kvalifikované pracovné sily 
a umožnia rozvoj kreativity Európanov, ktorá predstavuje tok myšlienok potrebných na 
prekonanie starých postupov a vytvorenie znalostí potrebných pre konkurencieschopnosť 
podnikov.

Na uľahčenie jej rozvoja je potrebné posilnenie spolupráce medzi podnikateľským sektorom,
vládou a akademickou obcou, vďaka čomu sa Európa zmodernizuje a zvýši sa jej 
špecializácia v špičkových technológiách. Je potrebné poznamenať, že v súčasnosti iba 5 % 
európskych firiem podieľajúcich sa na inováciách uvádza univerzity alebo vládne výskumné
inštitúcie ako veľmi dôležité zdroje inovácií.

Po tretie, nie je náhoda, že väčšina Európanov dáva prednosť zamestnaniu pred vlastným 
podnikaním, keďže to členské štáty EÚ aktívne aj pasívne podporujú. Prišiel však čas zmeniť 
prístup a opäť oživiť záujem o podnikanie a podstupovanie rizika, čo nebráni vytvoreniu 
konkurencieschopnej znalostnej spoločnosti, ale naopak k nej prispeje. Členské štáty musia 
pracovať na odstránení negatívneho prijímania podnikateľského neúspechu, a to najmä medzi 
mladými ľuďmi, ktorí predstavujú budúcnosť úspešnej európskej obchodnej kultúry. Súčasne 
by mali vyvinúť čo najväčšie úsilie na pomoc pri zakladaní podnikov obmedzením času 
a nákladov potrebných na založenie podniku na ich území. 
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Podpora kultúry podnikania, najmä medzi európskou mládežou, bola kľúčovým prvkom 
Európskeho paktu mládeže prijatého Európskou radou v marci 2005. Ministerstvá školstva 
niektorých členských štátov v posledných rokoch uznali túto potrebu a ako prví zaviedli do 
školských osnov povinné prvky výučby podnikania, pričom učiteľom poskytli potrebnú 
podporu. Tento postup je potrebné schváliť a podporiť susedné štáty, aby ich príklad 
nasledovali.

Na to, aby mohla Európa ťažiť z výhod skutočného európskeho domáceho trhu, je nevyhnutná 
spolupráca medzi členskými štátmi EÚ a ľuďmi v celej Európskej únii. Spolupráci Európanov 
a využívaniu výhod z veľkého rozsahu však stojí v ceste veľa prekážok. Patria medzi ne také 
faktory, ako sú medzery v infraštruktúre a verejných službách, flexibilita pracovného, 
kapitálového a produktového trhu, jazykové bariéry, daňové bariéry a prístup k finančným 
prostriedkom. Najviac tieto faktory vplývajú na malé a stredné podniky, ktoré sú hnacou silou 
súčasnej ekonomiky.

Nevyhnutné je vytvorenie patentu Európskej únie. Patenty znamenajú tvorivé a inovačné 
činnosti vyvinuté hlavne na komerčné účely, je však zrejmé, že mnoho Európanov 
uprednostňuje patentovanie v Spojených štátoch a využívanie tamojšieho trhu namiesto 
patentovania v domovskej krajine.

Po piate, Európa čelí obrovským demografickým výzvam a sociálne politiky a modely sa im 
musia prispôsobiť, byť jednoduchšie a flexibilnejšie, inak budú nakoniec neudržateľné. Ľudia 
vďaka lepšej zdravotnej starostlivosti žijú dlhšie a pôrodnosť klesá. Na prispôsobenie 
spoločnosti týmto zmenám je potrebné zaviesť primerané stimuly, a to najmä pre rodiny. Tie 
by mali dostať podporu potrebnú na to, aby mohli mať viac detí a starať sa o ne a aby súčasne 
neboli znevýhodnené ženy, ktoré chcú spojiť rodinný a pracovný život.

Napokon, ak majú členské štáty dosiahnuť lisabonské ciele, musia vlády zvýšiť svoje 
finančné záväzky. V súlade s maastrichtskými parametrami pre verejné výdavky by tieto 
prostriedky nemali pochádzať iba z verejného sektora, ale členské štáty musia vyvinúť viac 
úsilia na získanie finančných prostriedkov zo súkromného sektora, tak ako je to v Spojených 
štátoch a Japonsku. Existuje veľa možných súkromných zdrojov financovania.

Jedným spôsobom financovania malých a stredných podnikov a prispievania k znalostnej 
ekonomike je rizikový kapitál. V roku 2003 uskutočnili európske firmy investujúce do 
rizikového kapitálu 377 investícií do vznikajúcich podnikov s priemernou výškou 420 000 
EUR, zatiaľ čo americké firmy investujúce do rizikového kapitálu uskutočnili iba 181 
takýchto investícií s priemernou výškou približne 1 680 000 EUR. Pomer rizikového kapitálu 
k HNP sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líši, pričom vo Švédsku predstavuje 0,79 %, 
v Spojenom kráľovstve 0,60 %, vo Francúzsku 0,44 % a v Nemecku 0,24 %. Členské štáty 
musia naďalej zmierňovať rozdiely v právnych požiadavkách na trhy rizikového kapitálu 
s cieľom odstrániť prekážky cezhraničného investovania.

Na dosiahnutie lisabonských cieľov je potrebné zohľadniť všetky vyššie uvedené faktory.


