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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o času za višjo prestavo – ustvarjanje Evrope podjetništva in rasti
(2006/2138(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Izvajanje Lizbonskega programa 
Skupnosti: moderna politika za MSP za rast in zaposlovanje (KOM(2005)0551),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Čas za višjo prestavo – Novo partnerstvo 
za rast in delovna mesta (KOM(2006)0030),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Izvajanje Lizbonskega programa 
Skupnosti za rast in delovna mesta: Prenos podjetij – nadaljevanje skozi nov začetek 
(KOM(2006)0117),

– ob upoštevanju sklepov predsedstva z zasedanja Evropskega sveta v Lizboni z dne 23. in 
24. marca 2000, zasedanja Evropskega sveta v Stockholmu z dne 23. in 24. marca 2001, 
zasedanja Evropskega sveta v Barceloni z dne 15. in 16. marca 2002 in z zasedanja 
Evropskega sveta v Bruslju z dne 22. in 23. marca 2005, 15. in 16. decembra 2005 ter 23. 
in 24. marca 2006,

– ob upoštevanju sklepov neuradnega srečanja predsednikov držav v Hampton Courtu z dne 
27. oktobra 2005,

– ob upoštevanju Priporočila Sveta 2005/601/ES z dne 12. julija 2005 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in Skupnosti (2005 - 2008)1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Skupna prizadevanja za gospodarsko rast 
in nova delovna mesta – Nov začetek za Lizbonsko strategijo (KOM(2005)0024),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Integrirane smernice za rast in delovna 
mesta (2005–2008) (KOM(2005)0141),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Skupni ukrepi za rast in zaposlovanje: 
Lizbonski program Skupnosti (KOM(2005)0330),

– ob upoštevanju 25 nacionalnih programov reform (NRP), ki so jih predstavile države 
članice, in ocene teh nacionalnih programov reform, ki jo je predložila Komisija v delu 2 
navedenega sporočila z naslovom Čas za višjo prestavo – Novo partnerstvo za rast in 
delovna mesta,

– ob upoštevanju predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sedmem okvirnem 
programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti 

  
1 UL L 205, 6.8.2005, str. 28.
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(2007 do 2013), ki ga je predložila Komisija (KOM(2005)0119), in stališča Parlamenta z 
dne 15. junija 20061,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Izvajanje Lizbonskega programa 
Skupnosti: Več raziskav in inovacij – naložba za rast in zaposlovanje: Skupni pristop 
(KOM(2005)0488) in delovnih dokumentov osebja Komisije (SEC(2005)1253 in 
SEC(2005)1289),

– ob upoštevanju pregleda stanja na področju inovacij v Evropi za leto 2005 – Primerjalna 
analiza inovacijskih dosežkov,

– ob upoštevanju poročila neodvisne strokovne skupine za raziskave in razvoj ter inovacije, 
ki je bila imenovana po vrhu v Hampton Courtu, z naslovom Ustvarjanje inovativne 
Evrope (Ahovo poročilo) iz januarja 2006,

– ob upoštevanju Priporočila Komisije 94/1069/ES z dne 7. decembra 1994 o prenosu malih 
in srednje velikih podjetij2,

– ob upoštevanju Flash Eurobarometra št. 160: raziskava in analitično poročilo o 
podjetništvu iz aprila in junija 2004,

– ob upoštevanju končnega poročila delovne skupine o tveganem kapitalu, ki vključuje 
ministrstvo Združenih držav za trgovino, ministrstvo Združenih držav za mednarodno 
trgovino in generalni direktorat Evropske komisije za podjetništvo in industrijo, iz oktobra 
2005,

– ob upoštevanju predloga Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Okvirnega 
programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013), ki ga je predložila Komisija 
(KOM(2005)0121), in stališča Parlamenta z dne 1. junija 20063,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Izvajanje Lizbonskega programa 
Skupnosti: Strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja (KOM(2005)0535),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Izvajanje lizbonskega programa Skupnosti: 
Spodbujanje podjetniškega razmišljanja skozi izobraževanje in učenje (KOM(2006)0033),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije o energetski učinkovitosti ali Narediti več z manj 
(KOM(2005)0265),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Akcijski načrt za biomaso 
(KOM(2005)0628),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije o evropski strategiji za trajnostno, konkurenčno in 
varno energijo (KOM(2006)0105),

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0265.
2 UL L 385, 31.12.1994, str. 14.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0230.



PR\627433SL.doc 5/11 PE 376.438v02-00

SL

– ob upoštevanju resolucije z dne 29. septembra 2005 o deležu obnovljivih virov energije v 
EU in predlogih konkretnih ukrepov1,

– ob upoštevanju resolucije z dne 19. januarja 2006 o izvajanju Evropske listine za mala 
podjetja2,

– ob upoštevanju resolucije z dne 14. marca 2006 o evropski informacijski družbi za rast in 
zaposlovanje3,

– ob upoštevanju resolucije z dne 15. marca 2006 o prispevku k spomladanskemu zasedanju 
Evropskega sveta v zvezi z lizbonsko strategijo4,

– ob upoštevanju resolucije z dne 23. marca 2006 o zanesljivosti oskrbe z energijo v 
Evropski uniji5,

– ob upoštevanju resolucije z dne 1. junija 2006 o energetski učinkovitosti ali Narediti več z 
manj – zelena knjiga6,

– ob upoštevanju resolucije z dne 5. julija 2006 o izvajanju Lizbonskega programa 
Skupnosti: Več raziskav in inovacij – naložba za rast in zaposlovanje: skupni pristop7,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6–0000/2006),

A. ker mora EU strateško prilagoditi svojo vlogo v odgovor na spreminjajoča se pravila
novega svetovnega gospodarstva in naraščanja svetovnih trgov, da bi se izognila zastoju 
dolgoročne gospodarske rasti,

B. ker dostop do svetovnega trga MSP zagotavlja nove tržne niše, nižje stroške za raziskave 
in razvoj, izboljšan dostop do financiranja, večji obseg in tehnološke prednosti ter 
priložnosti za razpršitev tveganja,

C. ker napredek pri uresničevanju ciljev lizbonske strategije v EU ni enak ter obstajajo velike 
razlike na splošni ravni tehnološkega razvoja in v stopnji uspešnosti držav članic,

D. ker neizvajanje pomembne zakonodaje ES in posledična drobitev trga preprečujeta 
gospodarsko rast in ustvarjanje konkurence, ki bi zagotovila ekonomijo obsega, potrebno 
za zelo konkurenčno gospodarstvo v EU,

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0365.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0022.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0079.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0092.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0110.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0243.
7 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0301.
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E. ker se mora EU preoblikovati v izboljšano gospodarstvo, ki temelji na znanju, ker so 
ustvarjanje, prenos in uporaba novega znanja glavni vir za gospodarsko rast in trajnostno 
konkurenčno prednost,

F. ker se morajo države članice še naprej soočati z izzivi, povezanimi s socialno-
demografskimi spremembami in trajnostnimi socialnimi modeli,

G. ker ustrezno financirane raziskave in razvoj zagotavljajo inovacije, gospodarsko rast, 
ustvarjanje delovnih mest in raziskave, ki temeljijo na odličnosti,

H. ker mora EU zagotoviti dinamično poslovno kulturo s spodbujanjem dejavnih politik, kot 
so vseživljenjsko učenje, pridobivanje spretnosti, ustvarjanje osebne kariere, poklicno 
usmerjanje mladih in poklicno usposabljanje,

I. ker mora evropski informacijski in komunikacijski prostor vidneje in dejavneje spodbujati 
podjetništvo ter kulturo učenja,

J. ker MSP zagotavljajo 70 % delovnih mest in le 44 % MSP izvaja notranje inovacije,

K. ker morajo države članice zagotoviti ugodno okolje za razvoj zasebnega sektorja in 
izpolnjevati posebne potrebe MSP, vključno s spodbudnim delovnim okoljem in predpisi, 
ustreznimi osnovnimi infrastrukturnimi storitvami, dostopom do kratkoročnega in 
dolgoročnega financiranja na razumni stopnji, lastniškim in tveganim kapitalom, 
svetovalno pomočjo ter poznavanjem tržnih priložnosti,

L. ker so javno-zasebna partnerstva dragoceno sredstvo za kakovost javnih služb in finančno 
vzdržnost,

M. ker imajo MSP običajno slabe podjetniške sposobnosti in pomanjkljivosti pri 
računovodstvu, upravljanju proizvodnje, poslovnem načrtovanju, jezikovne ovire ter 
pomanjkanje sredstev in sposobnosti doseganja kritične mase,

N. ker so MSP vključena v čezmejne in svetovne trge ter je to postalo strategija za njihov 
nadaljnji razvoj,

O. ker je ena od glavnih ovir za uspešno podjetništvo, inovacije in razvoj proizvodov 
pomanjkanje raznolikosti oblik financiranja v kapitalski verigi,

P. ker mora EU podpirati inkubacijsko/predinkubacijsko dobo začetnih projektov kandidata 
v tržno usmerjenem akademskem okolju, da pridobi večjo kritično maso, višje vrednotenje 
in večje začetne naložbe družb s tveganima kapitalom,

Q. ker je patentiranje v EU zelo drago – 46.700 EUR v primerjavi z ZDA (10.250 EUR) in 
Japonsko (5.460 EUR) – in ker obstaja potreba po patentu Skupnosti,

R. ker morajo nacionalni programi reform stalno izpolnjevati potrebe MSP in velikih 
podjetij,
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S. ker bi lahko jasna pravila o državni pomoči prispevala h gospodarskemu razvoju in 
podjetniški inovativnosti ter pomagala prikrajšanim skupnostim in regijam,

T. ker družinska podjetja zagotavljajo približno dve tretjini delovnih mest v EU,

Uspešno konkuriranje EU na svetovnem trgu

1. opozarja države članice, da je edini način za uspešno konkurenco na svetovnem trgu 
ustvarjanje evropske družbe znanja, ki temelji na odličnosti;

2. priznava pomembnost spodbujanja kulture, ki slavi inovativnost, in potrebo po njenem 
vključevanju na vseh področjih nacionalnih strategij konkurenčnosti;

3. poudarja dejstvo, da organizacijska moč ne bo več temeljila na osnovnih pristojnostih, 
ampak na osnovnih sposobnih posameznikih;

4. poziva Komisijo, da odpravi pravno neskladje v trgovinskem pravu različnih držav in tako 
zagotovi odprt in konkurenčen trg;

5. zahteva izboljšanje čezatlantskih gospodarskih odnosov, da se ustvari večje območje 
proste trgovine, kot je enotni evropski trg;

6. poziva države članice k nadaljnjemu odpiranju trgov in izpopolnjevanju pomanjkljive 
zakonodaje na tem področju, ki izboljšuje skladnost in evropsko konkurenčnost na 
svetovni ravni;

7. poziva države članice, da izpopolnijo in dopolnijo storitveni sektor ter s tem povečajo 
stopnjo delovne produktivnosti;

8. priznava, da Evropa potrebuje dejansko celovito energetsko politiko, ki zagotavlja varnost 
oskrbe in najmanjšo okoljsko škodo;

Ustvarjalnost Evropejcev nima meja

9. poudarja potrebo držav članic, da ponovno okrepijo znanje in inovativnost z ustvarjanjem 
evropske družbe znanja z vseživljenjskim učenjem ter informacijskimi in 
komunikacijskimi tehnologijami (IKT), da bi odpravile pomanjkanje sposobnosti in 
brezposelnost;

10. poudarja potrebo po modelih odprte inovativnosti, ki so manj linearni in bolj dinamični ter 
bodo prispevali k dodani vrednosti podjetij;

11. poziva države članice, da ne spodbujajo le uporabe osebnih računalnikov, ampak tudi 
paketov programske opreme, ker lahko ta dodatni spomin izboljša učinkovitost različnih 
upravnih nalog;

12. poudarja potrebo po patentu Skupnosti ter večji vzajemnosti med evropskimi, ameriškimi 
in japonskimi patentnimi sistemi, da se čim bolj varujejo evropsko podjetništvo in ideje;
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13. pozdravlja cilje strategije EU o dostopu do trgov in poziva EU, da bolj spodbuja zbirko 
podatkov med MSP in jo posodablja;

14. poziva omrežje Evropskih informacijskih centrov, da spodbudi večji dostop do 
mednarodnih trgov;

Gibalo konkurence: pogoji za uspešno konkurenco in MSP

15. poziva države članice, da poudarijo pomen podjetništva in odgovornosti posameznikov z 
nagrajevanjem prizadevanja ter spodbujanjem družbene vrednosti tveganja in 
podjetništva;

16. opozarja, da so tehnološke prednosti in odličnost temelj za konkurenčno prednost in 
družbo, ki temelji na znanju;

17. poziva države članice, da spodbujajo uspešne modele elektronskega poslovanja, da se 
omogoči sprejetje IKT;

18. poziva države članice, da uvedejo enotne standarde ali prostovoljne sporazume na 
področjih, na katerih njihovo pomanjkanje škodi rasti MSP;

19. poziva države članice, da ponovno oživijo evropska podjetja v njihovo dobro z odpravo 
birokracije, izboljšanjem kakovosti ureditve, zmanjšanjem upravnega bremena, 
povečanjem vključevanja MSP v postopek posvetovanja in poenostavitvijo postopkov 
davčnega usklajevanja;

20. spodbuja države članice, da zagotovijo večjo podporo odpravi nezadostnega števila na 
novo ustanovljenih podjetij z obravnavanjem in uporabljanjem ustreznih pobud; opozarja 
na pomembnost prenosa podjetij ter ohranjanja delovnih mest in kapitala ter poziva države 
članice, da namenijo enako politično pozornost na novo ustanovljenim podjetjem in 
prenosom podjetij;

21. predlaga ukrepe, kot so davčne olajšave in znižane obrestne mere za ustanavljanje novih 
podjetij, ter skrajšanje časa in zmanjšanje stroškov za začetek delovanja podjetja;

Moderen sistem socialne zaščite in trg dela

22. poziva države članice, da pregledajo neučinkovite socialne modele glede na njihovo 
finančno vzdržnost ter spreminjajočo se dinamiko in demografske vzorce, da bi zagotovili 
njihovo trajnost;

23. poziva države članice, da sprejmejo pragmatične politične odločitve, da vzpostavijo 
ravnovesje med staranjem prebivalstva in nizko stopnjo rodnosti, kot je podaljševanje 
delovne dobe v skladu z naraščajočimi standardi zdravstvenega varstva in uvedbo politike, 
ki temelji bolj na družini, s spodbujanjem rojstva otrok in otroškega varstva;

24. poudarja potrebo po tem, da si države članice prizadevajo za popolno e-vključenost v 
Evropi;
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25. poudarja potrebo po tem, da prilagodljivost trga dela vključuje obravnavanje 
spreminjajočih se družbenih vzorcev in vprašanj staranja družbe;

Finančna vzdržnost

26. poziva države članice, da spoštujejo načela proračunske discipline za zagotovitev zdravih 
javnih financ;

27. spodbuja pregled vzorcev javnih storitev, njihovega financiranja in upravljanja, vključno z 
razpravo o vlogah in koristi javno-zasebnih partnerstev;

28. poziva države članice, da izboljšajo dostop MSP do javnih naročil, ker bi bila v 
nasprotnem primeru njihova rast zelo ovirana;

29. zahteva uporabo davčnih spodbud, ki pospešujejo naložbe tveganega kapitala, ki bi lahko 
prispevale k vzpostavitvi domače baze vlagateljev tveganega kapitala;

30. pozdravlja pristop, ki je bil sprejet na zasedanju Evropskega sveta marca 2006 v Bruslju, s 
katerim bi omogočili dostop podjetij, zlasti MSP, do posojil Evropske investicijske banke;

Uresničevanje nacionalnih programov reform (NRP)

31. poziva države članice, da ustrezno izvedejo NRP in hitro uresničijo cilje osnovnega 
programa lizbonske strategije;

32. obžaluje pomanjkanje usklajenega pristopa med NRP držav članic;

33. poudarja pomembnost poročanja ter sporočanja o uspehih in neuspehih NRP;

34. poziva država članice, da bolje pojasnijo, kako bodo uresničevale cilje, ki so si jih 
zastavile v NRP;

o

o o

35. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter parlamentom 
in vladam držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Priznavanje nazadovanja Evrope v primerjavi z ZDA glede na BDP, delovno produktivnost, 
tehnološko zmogljivost in skupne naložbe v raziskave in razvoj je bilo glavna spodbuda 
programa lizbonske strategije in je lani zahtevalo ponovno oživitev. Evropa lahko ima v 
svetovnem gospodarstvu vodilno vlogo le, če lahko s prilagajanjem uspešno zagotovi svojo 
konkurenčnost in tako postane družba, ki temelji na znanju, zlasti na raziskavah in IKT. 
Vendar kaj mora Evropa storiti, da bo postala gospodarstvo znanja?

Evropska unija mora najprej zmanjšati regionalne razlike ter ustvariti večje evropsko 
znanstveno in tehnološko območje. Države članice morajo delovati tako, da javna politika 
zagotavlja podporno okolje za pospeševanje konkurenčnosti sektorja IKT in sprejetje IKT v 
Evropi.

Oskrba z energijo, potrebna za delovanje gospodarstva znanja, mora biti takoj dosegljiva, 
Evropska unija pa mora narediti vse za zagotovitev varne oskrbe z energijo. Jasno je, da bi se 
naša odvisnost od oskrbe z energijo lahko delno zmanjšala s praktičnimi ukrepi za energetsko 
učinkovitost, vendar dolgoročno Evropa potrebuje vlaganje v ustvarjanje inovativnih 
tehnologij, ki omogočajo čistejšo in varnejšo oskrbo z energijo po razumni ceni.

Kot vedno znova pokažejo številne študije, morajo države članice z ustreznimi viri in 
političnimi ukrepi povečati tudi svoje prizadevanje za spodbujanje inovativnosti in 
povečevanje zmogljivosti z vseživljenjskim učenjem in ustreznim usposabljanjem na področju 
IKT. Taki ukrepi bodo zagotovili zelo sposobno in usposobljeno delovno silo ter omogočili 
rast evropske ustvarjalnosti, ki je vir idej, potrebnih za dojemanje starih praks, in zagotovili 
znanje, potrebno za konkurenčnost podjetja.

Za zagotovitev te rasti je treba okrepiti sodelovanje med poslovnim sektorjem, vlado in 
akademskim središčem, ki bo tako z osredotočanjem na visokotehnološke industrije Evropi 
omogočilo vodilni položaj. Opozoriti je treba, da zdaj le 5 % evropskih podjetij z inovacijsko 
dejavnostjo navaja univerze ali vladne raziskovalne ustanove kot zelo pomembne vire 
inovacij.

Prav tako ni presenetljivo, da bi Evropejci večinoma raje bili delojemalci kot delodajalci; to 
so aktivno in pasivno spodbujale države članice Evropske unije. Vseeno je prišel čas za 
spremembe ter ponovno oživitev duha podjetništva in tveganja, ki bo prispeval k vzpostavitvi 
konkurenčne družbe znanja in je ne bo oviral. Države članice morajo sodelovati, da zmanjšajo 
poslovni neuspeh, zlasti mladih, ki so prihodnost uspešne evropske poslovne kulture. Sočasno 
morajo države članice storiti vse, da pomagajo pri ustanovitvi novih podjetij ter skrajšajo čas 
in zmanjšajo stroške za začetek dejavnosti podjetja na svojem ozemlju.

Zlasti spodbujanje kulture podjetništva med mladimi v Evropi je bil ključni element 
Evropskega pakta za mlade, ki ga je sprejel Evropski svet marca 2005. Ministrstva za šolstvo 
v nekaterih državah članicah so v zadnjih letih poudarila potrebo po tem in prevzela vodstvo z 
vključitvijo obveznih elementov podjetniškega usposabljanja v šolske programe in 
zagotavljanjem podpore učiteljem pri njegovem izvajanju. Te elemente je treba podpreti, 
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sosednje države pa jim lahko sledijo.

Sodelovanje med državami članicami Evropske unije in njihovimi državljani je nujno, da 
lahko Evropa dejansko izkoristi prednosti pravega evropskega domačega trga. Vseeno je 
veliko ovir na poti sodelovanja Evropejcev in čim boljšega izkoriščanja prednosti obsega. Te 
vključujejo dejavnike, kot so vrzeli v infrastrukturi in javnih storitvah, prožnost trga dela, 
kapitala in proizvodnih trgov, jezikovne ovire, davčne ovire in dostop do financiranja, ki 
najbolj vplivajo na MSP, gibalo sedanjega gospodarstva.

Patent EU mora biti ustanovljen. Patenti so kazalniki iznajdljivih in inovativnih dejavnosti ter 
se razvijejo predvsem za komercialne namene, vendar je jasno, da veliko Evropejcev raje 
patentira v ZDA in izkorišča njihov trg, kot da bi patentirali v svoji državi.

Evropa se nenazadnje spopada z velikimi demografskimi izzivi, zato je treba socialno politiko 
in vzorce ustrezno prilagoditi, da postanejo bolj prožni in prilagodljivi ali sčasoma 
netrajnostni. Ljudje živijo dlje zaradi izboljšanja zdravstvenega varstva, medtem ko rodnost 
pada. Zato je treba uvesti ustrezne spodbude za obvladovanje teh izzivov, zlasti v razmerju do 
družin, ki jim morajo zagotavljati podporo, potrebno za več otrok, in njihovo varstvo, ter pri 
tem ne zapostavljajo žensk, ki želijo združiti družinsko življenje z delom.

Da lahko države članice izpolnijo lizbonske cilje, morajo vlade okrepiti svoje finančne 
obveznosti. Financiranja ne sme izvajati le javni sektor v skladu z maastrichtskimi parametri o 
javni porabi, ampak morajo države članice bolj spodbujati financiranje s strani zasebnega 
sektorja kot v ZDA in na Japonskem. Obstaja več možnih zasebnih virov financiranja.

Tvegani kapital je eden od načinov financiranja MSP in prispeva h gospodarstvu znanja. Leta 
2003 so evropske družbe s tveganim kapitalom izvedle 377 naložb semenskega kapitala, ki so 
bile v povprečju 420.000 EUR, družbe s tveganim kapitalom v ZDA pa so izvedle le 181 
naložb semenskega kapitala, ki so bile v povprečju 1.680.000 EUR. Tvegani kapital se v 
razmerju do BNP razlikuje v državah članicah za 0,79 % na Švedskem, 0,60 % v Združenem 
kraljestvu, 0,44 % v Franciji in 0,24 % v Nemčiji. Države članice morajo še naprej 
zmanjševati razlike v pravnih zahtevah glede na trge tveganega kapitala, da se izognejo 
preprečevanju čezmejnih naložb.

Za uresničitev lizbonskih ciljev je treba upoštevati vse zgoraj navedeno.
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