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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ”Dags att lägga in en högre växel – ett nytt partnerskap för tillväxt och 
sysselsättning”
(2006/2138(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Genomförande av gemenskapens 
Lissabonprogram tillväxt och sysselsättning genom en modern politik för små och 
medelstora företag” (KOM(2005)0551),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Dags att lägga in en högre växel – ett nytt 
partnerskap för tillväxt och sysselsättning” (KOM(2006)0030),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Genomförande av gemenskapens 
Lissabonprogram för tillväxt och sysselsättning: Företagsöverlåtelser – Kontinuitet genom 
en ny start” (KOM(2006)0117),

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Lissabon 
den 23 och 24 mars 2000, i Stockholm den 23 och 24 mars 2001, i Barcelona den 15 och 
16 mars 2002, i Bryssel den 22 och 23 mars 2005, den 15 och 16 december 2005 samt den 
23 och 24 mars 2006.

– med beaktande av slutsatserna från det informella mötet för statschefer i Hampton Court 
den 27 oktober 2005,

– med beaktande av rådets rekommendation 2005/601/EG av den 12 juli 2005 om de 
allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik 
(2005-2008)1,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Att arbeta tillsammans för tillväxt och 
sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin” ((KOM(2005)0024),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Integrerade riktlinjer för tillväxt och 
sysselsättning (2005–2008)”, (KOM(2005)0141),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Gemensamma insatser för tillväxt och 
sysselsättning: gemenskapens Lissabonprogram” (KOM(2005)0330),

– med beaktande av de 25 nationella reformprogrammen som framlagts av medlemsstaterna 
samt av den bedömning av dessa som kommissionen gjort i del 2 av sitt ovannämnda 
meddelande med titeln ”Dags att lägga in en högre växel – ett nytt partnerskap för tillväxt 
och sysselsättning”,

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, 

  
1 EUT L 205, 6.8.2005, s. 28.



PE 376.438v02-00 4/12 PR\627433SV.doc

SV

teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (KOM(2005)0119) och parlamentets 
ståndpunkt av den 15 juni 20061,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Genomförande av gemenskapens 
Lissabonprogram: Mer forskning och innovation – Att investera i tillväxt och 
sysselsättning: En gemensam strategi” (KOM(2005)0488) och kommissionens dithörande 
arbetsdokument (SEK(2005)1253 och SEK(2005)1289,

– med beaktande av den europeiska resultattavlan för innovation 2005 – ”Comparative 
Analysis of Innovation Performance”,

– med beaktande av ”Aho-rapporten” (rapporten med titeln ”Creating an Innovative 
Europe”) i januari 2006 från den oberoende expertgruppen för forskning och utveckling 
och innovation, vilken tillsatts efter toppmötet i Hampton Court,

– med beaktande av kommissionens rekommendation 94/1069/EG av den 7 december 1994 
om överföringar av små och medelstora företag2,

– med beaktande av Flash Eurobarometer-undersökningen nr 160 om företagande från
april 2004 och den analytiska rapporten från juni 2004,

– med beaktande av slutrapporten i oktober 2005 från riskkapitalarbetsgruppen sammansatt 
av Förenta staternas handelsdepartements utrikeshandelsförvaltning och Europeiska 
kommissionens generaldirektorat för näringsliv och industri,

– med beaktande av kommissionens förslag till beslut upprättande av ett ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (KOM(2005)0121) och parlamentets 
ståndpunkt av den 1 juni 20063,

– med beaktande av kommissionens meddelande om genomförande av gemenskapens 
Lissabonprogram: en strategi för förenkling av lagstiftningen (KOM(2005)0535),

– med beaktande av kommissionens meddelande om genomförande av gemenskapens
Lissabonprogram: Främja entreprenörstänkande genom utbildning och lärande 
(KOM(2006)0033),

– med beaktande av kommissionens grönbok om effektivare energiutnyttjande eller hur man 
kan göra mer med mindre (KOM(2005)0265),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Handlingsplan för biomassa” 
(KOM(2005)0628),

– med beaktande av kommissionens grönbok ”En europeisk strategi för en hållbar, 
konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning” (KOM(2006)0105),

  
1 Antagna texter, P6_TA(2006)0265.
2 EGT L 385, 31.12.1994, s. 14.
3 Antagna texter, P6_TA(2006)0230.
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– med beaktande av sin resolution av den 29 september 2005 om andelen förnybar energi i 
EU och förslag på konkreta åtgärder 1,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om genomförandet av Europeiska 
stadgan för småföretag2,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2006 om det europeiska 
informationssamhället för tillväxt och sysselsättning3,

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2006 om bidraget till rådets vårmöte 2006 
med avseende på Lissabonstrategin4,

– med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om tryggad energiförsörjning i 
Europeiska unionen5,

– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om effektivare energiutnyttjande eller 
hur man kan göra mer med mindre – grönbok6,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2006 om genomförandet av gemenskapens 
Lissabonprogram: Mer forskning och innovation – Att investera i tillväxt och 
sysselsättning: En gemensam strategi7

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
(A6-.../2006), och av följande skäl:

A. EU måste strategiskt anpassa sin position för att bemöta de föränderliga reglerna för den 
nya globala ekonomin och den ökande takten på de globala marknaderna. Detta är 
nödvändigt för att en ytterligare total uppbromsning av den ekonomiska tillväxten på lång 
sikt skall kunna undvikas.

B. Tillträde till de globala marknaderna erbjuder nya marknadsnischer för små och 
medelstora företag, lägre kostnader för forskning och utveckling, bättre tillgång till 
finansiering, stordriftsfördelar, tekniska fördelar och möjligheter att sprida ut riskerna.

C. Arbetet med att uppnå målen i Lissabonstrategin har inte framskridit enhetligt överallt 
inom EU och det råder enorma skillnader i den tekniska utvecklingen överlag och i 
medlemsstaternas prestanda.

D. Den ekonomiska tillväxten samt konkurrensen hindras av att viktiga delar av 
gemenskapslagstiftningen inte genomförts och marknaden således förblivit uppsplittrad

  
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0365.
2 Antagna texter, P6_TA(2006)0022.
3 Antagna texter, P6_TA(2006)0079.
4 Antagna texter, P6_TA(2006)0092.
5 Antagna texter, P6_TA((2006)0110.
6 Antagna texter, P6_TA(2006)0243.
7 Antagna texter, P6_TA(2006)0301.
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och på det sättet får vi inte de stordriftsfördelar som skulle behövas för ett verkligt 
konkurrenskraftigt näringsliv inom EU.

E. EU måste omvandla sig till en kunskapsbaserad ekonomi på högre nivå, eftersom 
skapandet, överförandet och tillämpandet av ny kunskap är en viktig källa till ekonomisk 
tillväxt och hållbara fördelar inom konkurrensen.

F. Medlemsstaterna måste fortsätta att ge sig i kast med utmaningar som hänger samman 
med förändringen av samhällets befolkningsstruktur och med hållbara sociala modeller.

G. En adekvat finansierad forskning och utveckling för med sig innovation, ekonomisk 
tillväxt, sysselsättningsskapande och spetsforskning.

H. EU måste tillförsäkra en dynamisk företagskultur genom att uppmuntra till aktiv politik 
inom olika områden såsom livslångt lärande, utveckling av färdigheter, utbildning och 
rådgivning i samband med enskilda individers karriär, placering av ungdomar i arbetslivet 
samt yrkesutbildning.

I. Det europeiska området för information och kommunikation måste aktivare och mera 
framträdande främja företagandet och en kultur av inlärning.

J. De små och medelstora företagen svarar för 70 procent av den sammanlagda 
sysselsättningen, men endast 44 procent av dem bedriver själva innovativ verksamhet.

K. Medlemsstaterna måste stå till tjänst med en utvecklingsvänlig verksamhetsomgivning för 
den privata sektorn och åtgärda de små och medelstora företagens särskilda behov. Hit hör 
ett företagsvänligt samhällsklimat och en företagsvänlig lagstiftning, adekvata tjänster 
inom den grundläggande infrastrukturen, tillgång till rimligt prissatt korttids- och 
långtidsfinansiering, kapital och riskkapital, rådgivning och kunskap om vilka möjligheter 
marknaden har att erbjuda.

L. Partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn är värdefulla med tanke på 
kvaliteten på de offentliga tjänsterna och på en hållbar finansiering.

M. De små och medelstora företagen brukar lida brist på färdigheter i företagande och 
dessutom av brister i redovisningen, språkmurar, bristfälligt handhavande av produktionen 
och bristande företagsplanering samt avsaknad av resurser och förmåga att uppnå en 
kritisk massa.

N. De små och medelstora företagen medverkar på de gränsöverskridande och globala 
marknaderna och detta har fått en strategisk betydelse för deras fortsatta utveckling.

O. Ett av de svåraste hindren för framgångsrikt företagande och framgångsrik innovation och 
produktutveckling är att antalet olika former av finansiering utmed kapitalkedjan är så 
pass begränsat.

P. EU bör stödja förslag till nya projekt strax innan och i omedelbart samband med att de 
sätts i gång och detta bör ske i en marknadsorienterad universitets- och 
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högskoleomgivning för att vi skall nå ökad kritisk massa, större mervärde liksom också 
större inledande investeringar från riskkapitalföretagens sida.

Q. Det är mycket dyrt att söka patent i EU, där det kostar 46 700 EUR, jämfört med i Förenta 
staterna (10 250 EUR) och i Japan (5 460 EUR) och det råder ett akut behov av ett 
gemenskapspatent.

R. I de nya reformprogrammen måste de små och medelstora företagens och de stora 
företagens behov tillgodoses på ett hållbart sätt.

S. Klara regler för statligt stöd kunde bli till nytta för den ekonomiska utvecklingen och 
företagens innovation i missgynnade samhällen och regioner.

T. Familjeföretagen svarar för bortemot två tredjedelar av sysselsättningen inom EU.

Ett EU som klarar konkurrensen på en global marknad

1. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att det inte finns något annat sätt att 
klara konkurrensen på en global marknad än att skapa ett europeiskt kunskapssamhälle 
baserat på spetskunskap.

2. Europaparlamentet inser hur viktigt det är att det fås till stånd en kultur där man sätter 
värde på innovation och att detta måste komma fram inom alla nationella strategier för 
konkurrenskraften.

3. Europaparlamentet påpekar att organisationerna i allt högre grad inte kommer att finna sin 
starka sida i kärnkompetensen, utan i individer med kompetens inom kärnområden.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta åtgärder för att få bort 
skillnaderna mellan olika länders handelslagstiftning, för att marknaden skall bli öppen 
och konkurrenskraftig.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft till framsteg inom de transatlantiska ekonomiska 
relationerna för att det skall kunna skapas ett frihandelsområde som omfattar mera än bara 
den europeiska gemensamma marknaden.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ytterligare öppna sina 
marknader och genomföra lagstiftning som hänför sig till detta område och ännu inte 
genomförts, för att Europa skall kännetecknas av större konsekvens och bättre 
konkurrenskraft på den globala marknaden.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att slutföra och integrera 
tjänstesektorn och på det sättet öka tillväxten för arbetskraftens produktivitet.

8. Europaparlamentet erkänner att Europa behöver en verkligt integrerad energipolitik med 
garantier för försörjning och minsta möjliga skador på miljön.
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Låt européernas skapande kraft flöda fritt

9. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna måste blåsa nytt liv i kunskap och 
innovation genom att skapa ett europeiskt kunskapssamhälle och använda livslångt 
lärande och informations- och kommunikationsteknik för att minska arbetslösheten och 
skillnaderna i fråga om färdigheter.

10. Europaparlamentet påpekar att det behövs öppna innovationsmodeller, som är mindre 
lineära och mera dynamiska och som kommer att resultera i mervärde för företagen.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att främja, inte bara bruket av 
persondatorer utan också av programvarupaket, eftersom dessa hjälpredor för
människohjärnan kan göra så olika uppgifter inom förvaltningen sköts mera effektivt.

12. Europaparlamentet betonar att det behövs ett gemenskapspatent liksom också ökad 
ömsesidighet mellan patentverken i Europa, Förenta staterna och Japan för att europeiska 
företag och idéer skall kunna skyddas på bästa möjliga sätt.

13. Europaparlamentet berömmer målen i EU:s strategi för marknadstillträde och uppmanar 
EU att göra mer för att främja dess databas bland de små och medelstora företagen och 
hålla den aktuell.

14. Europaparlamentet uppmanar med kraft nätverket Euro Info Centre att främja ökat 
tillträde till de internationella marknaderna.

Konkurrensens drivkraft: förutsättningarna för framgångsrik konkurrens och för de små 
och medelstora företagen

15. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att mera framhäva företagande 
och individuellt ansvarstagande, så att arbetet får sin belöning och risktagande och 
företagande uppmuntras, såsom ett samhällsvärde.

16. Europaparlamentet konstaterar att tekniska framsteg och spetskunskap utgör själva kärnan 
i konkurrensfördelarna i ett kunskapsdrivet samhälle.

17. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att främja framgångsrika 
modeller för e-företag för att på så sätt underlätta ibruktagandet av IKT.

18. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att införa gemensamma 
standarder eller frivilliga överenskommelser inom sådana områden, där avsaknaden av 
dem blir till skada för de små och medelstora företagens tillväxt.

19. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ingjuta ny livskraft i de 
europeiska företagen genom minskad byråkrati, bättre lagstiftning, minskad 
förvaltningsbörda, ökat samråd med de små och medelstora företagen och åtgärder som 
gör det lättare för dem att följa skattelagstiftningen.

20. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att göra mer för att överväga och 
tillämpa lämpliga incitament, för att motverka att det grundas för få nya företag. 
Parlamentet konstaterar hur viktiga företagsöverlåtelserna är för att arbetstillfällen och 
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kapital skall bevaras och uppmanar därför medlemsstaterna att ägna lika stor politisk 
uppmärksamhet åt företagsöverlåtelser som åt nygrundandet av företag.

21. Europaparlamentet föreslår sådana åtgärder som skattelättnader och lån med nedsatt ränta 
till stöd för nygrundandet av företag och för att minska tidsåtgången och kostnaderna i 
samband med att företag grundas.

Ett modernt socialskyddssystem och en modern arbetsmarknad

22. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att göra en översyn av 
ineffektiva sociala modeller mot bakgrund av den finansiella hållbarheten samt mot 
bakgrund av förändringarna i den globala dynamiken och i befolkningsstrukturen, för att 
modellerna skall kunna göras hållbarare.

23. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att fatta pragmatiska beslut i 
politiken för att uppväga den stigande medelåldern och de sjunkande födelsetalen bland 
deras befolkning. Hit kunde höra en förlängning av tiden i arbetslivet, utgående från den 
ökande standarden på hälsovården samt en mera familjeorienterad politik med incitament 
till barnafödande och barnavård.

24. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna måste arbeta för att alla skall kunna delta i 
e-samhället i Europa.

25. Europaparlamentet påpekar att det behövs en flexibel arbetsmarknad för att man skall 
kunna hantera frågor som hänger samman med att samhällsmönstren förändras och 
medelåldern i samhället ökar.

Sunda finanser

26. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att respektera principerna för 
budgetdisciplin såsom en garanti för sunda offentliga finanser.

27. Europaparlamentet uppmuntrar till en översyn av modellerna för offentliga tjänster samt 
finansieringen och förvaltningen av dem, vari också skall ingå en diskussion om vilken 
roll partnerskapen mellan den offentliga och den privata sektorn kan spela och vilken 
nytta de kan föra med sig.

28. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ge de små och medelstora 
företagen bättre tillträde till den offentliga upphandlingen, mot bakgrund av att dagens 
situation i detta hänseende innebär ett kännbart hinder för tillväxten.

29. Europaparlamentet uppmanar med kraft till stimulans i skatteväg för att uppmuntra till 
investeringar i riskkapital, som kan bidra till uppbyggnad av en inhemsk bas av 
riskkapital för investerare.

30. Europaparlamentet uttalar sitt beröm för att man vid Europeiska rådets möte i Bryssel 
2006 gått in för att öka och underlätta företagens möjligheter att få lån från Europeiska 
investeringsbanken, i synnerhet för små och medelstora företag.
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De nationella reformplanerna i faktisk handling

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att snabbt och korrekt 
genomföra sina nationella reformplaner, för att det skall gå att nå de gemensamma mål 
som det kommits överens om i Lissabon.

32. Europaparlamentet beklagar bristen på samordning mellan medlemsstaternas nationella 
reformplaner.

33. Europaparlamentet påpekar det värdefulla i att framgångar och misslyckanden med de 
nationella reformplanerna rapporteras och förs ut till kännedom.

34. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att klarare ange hur de tänker 
förverkliga de mål de uppställt för sig själva i de nationella reformplanerna.

o

o        o

35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas parlament och regeringar.
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MOTIVERING

En av de huvudsakliga drivkrafterna bakom Lissabonagendan bestod i att man erkände att 
Europa höll på att komma alltmer i bakgrunden jämfört med Förenta staterna i fråga om BNP, 
arbetskraftens produktivitet, prestandan i fråga om teknik samt investeringarna i forskning 
och utveckling, och detta har också lett till att man i fjol fick lov att dra i gång 
Lissabonagendan på nytt. Den enda möjligheten för Europa att inta en ledande ställning inom 
den globala ekonomin består i att Europa med framgång kan garantera sin konkurrenskraft, 
genom att anpassa sig och bli ett kunskapsbaserat samhälle med inriktning på forskning och 
IKT, men hur skall väl Europa gå till väga för att bli en kunskapsbaserad ekonomi?

För det första måste Europeiska unionen minska skillnaderna mellan de olika regionerna för 
att skapa ett större europeiskt område för vetenskap och teknik. Medlemsstaterna måste arbeta 
för att garantera att den offentliga politiken erbjuder en verksamhetsomgivning som blir till 
stöd för IKT-sektorns konkurrenskraft samt för ibruktagandet av IKT i Europa.

Dessutom måste också de energiresurser finnas obehindrat till förfogande, som behövs för att 
driva denna kunskapsbaserade ekonomi, och Europeiska unionen måste göra allt vad som står 
i dess makt för att trygga sin energiförsörjning. Klart att vi i någon mån kunde minska vårt 
behov av energi genom praktiska energisparåtgärder, men på längre sikt behöver Europa 
investeringar som skapar innovativ teknik, som i sin tur erbjuder tryggare och mindre 
förorenande källor till energi till rimliga kostnader.

För det andra, något som gång på gång framgått av ett flertal undersökningar, måste 
medlemsstaterna intensivare gå in för att gynna innovation och kunskapsuppbyggnad med 
hjälp av livslångt lärande och adekvat utbildning i färdigheter med anknytning till IKT och 
detta måste ske med stöd av nödvändiga resurser och politiska åtgärder. Med hjälp av dessa 
åtgärder får man en välutbildad och yrkesskicklig arbetskraft och kan låta skapandekraften i 
Europa flöda fritt, alltså ge fritt utlopp åt den ström av idéer som behövs för att man skall få 
bort förlegade rutiner och skapa den kunskap som företagen behöver för att bli 
konkurrenskraftiga.

Samverkan mellan näringslivet, de offentliga myndigheterna och den akademiska världen bör 
byggas ut för att underlätta detta flöde och detta kommer i sin tur att ha som följd att Europa 
verkligen blir en föregångare, som i allt högre grad specialiserar sig på högteknologiska 
industrier. I det här sammanhanget är det på sin plats att notera att inte fler än 5 procent av de 
företag i Europa som bedriver innovativ verksamhet uppger universitet eller statliga 
forskningsinstitutioner som mycket viktiga källor till innovation.

För det tredje är det ingen tillfällighet att de flesta européer hellre skulle vilja vara löntagare
än starta eget. Det här är något som EU-medlemsstaterna uppmuntrat till, både aktivt och 
passivt. Nu är tiden emellertid mogen för en attitydförändring där företagande och risktagande 
åter får komma till heders, vilket kommer att bli till nytta och inte till skada för uppkomsten 
av ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle. Medlemsstaterna måste arbeta för att det inte 
längre skall vara socialt stämplande att misslyckas som företagare, framför allt bland 
ungdomarna, som ju är framtiden för en framgångsrik europeisk företagskultur. Samtidigt bör 
medlemsstaterna göra allt vad de kan för att stödja företagsgrundandet och minska den tid och 
de kostnader som går åt för dem som vill grunda företag på medlemsstaternas territorium.
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Att främja en kultur av företagande (eller ”entreprenörskap”, som den svenska termen lydde i 
det sammanhanget) bland Europas ungdom var ett viktigt inslag i den europeiska 
ungdomspakten, som antogs av Europeiska rådet i mars 2005. I vissa medlemsstater har man 
på sistone inom undervisningsväsendet erkänt behovet av detta och gått i bräschen för 
utvecklingen genom att låta företagandet bli ett obligatoriskt inslag i skolornas läroplaner 
samt ge lärarna det stöd de behöver för att kunna klara av denna uppgift. Dessa insatser 
förtjänar beröm och övriga medlemsstater uppmanas följa exemplet.

Samarbetet har en avgörande betydelse, både mellan Europeiska unionens medlemsstater och 
mellan människor runtom i Europeiska unionen för att Europa verkligen skall kunna dra nytta 
av fördelarna med en verklig europeisk hemmamarknad. Likväl finns det mycket som hindrar 
européerna att arbeta tillsammans och dra största möjliga nytta av stordriftsfördelarna. Hit hör 
luckor i infrastrukturen och de offentliga tjänsterna, bristen på flexibilitet hos arbetskraften, 
kapitalet och produktmarknaderna, språkmurar, skattehinder och bristen på tillgång till 
finansiering. Alla dessa faktorer drabbar de små och medelstora företagen hårdast och det är 
ju dessa företag som är själva drivkraften i vår ekonomi i dag,

Ett gemenskapspatent måste ofrånkomligen införas. Patent är ett tecken på uppfinningsrik och 
innovativ verksamhet som utförs framför allt i kommersiellt syfte och likväl står det klart att 
många européer föredrar att söka patent i Förenta staterna och dra nytta av marknaden där i 
stället för att söka patent hemma hos sig.

För det femte ställer befolkningsstrukturen Europa inför väldiga utmaningar och 
socialpolitiken och de sociala modellerna måste anpassas och bli mera begränsade och 
flexibla, för att de i slutänden inte skall framstå som ohållbara. Människorna lever längre tack 
vare en bättre hälsovård och födelsetalen går nedåt. För att man skall kunna komma till rätta 
med dessa förändringar behövs det lämpliga incitament, framför allt inom familjepolitiken, 
för att familjerna skall få det stöd de behöver för att kunna skaffa flera barn och ta hand om 
dem, utan att sådana kvinnor missgynnas, som vill ha familj och yrkesarbeta samtidigt.

Sist och slutligen måste statsmakterna öka sina finansiella åtaganden, om det är meningen att 
medlemsstaterna skall nå Lissabonmålen. Men till följd av Maastrichtkriterierna för offentliga 
utgifter bör inte bara den offentliga sektorn stå för dessa ökade anslag, utan medlemsstaterna 
måste göra mera för att uppmuntra den privata sektorn till att ställa medel till förfogande, 
såsom fallet är i Förenta staterna och Japan. Det finns många potentiella privata källor till 
finansiering.

Riskkapital är ett av sätten att finansiera små och medelstora företag och bidra till en 
kunskapsekonomi. Europeiska riskkapitalföretag gjorde 377 såddinvesteringar under 2003, 
varvid beloppet i snitt uppgick till 420 000 EUR, medan riskkapitalföretag från Förenta 
staterna gjorde endast 181 såddinvesteringar med ett genomsnittsbelopp på omkring 
1 680 000 EUR. Riskkapitalets storlek i förhållande till BNP varierar inom EU:s olika 
medlemsstater och uppgår till 0,79 procent i Sverige, 0,60 procent i Förenade kungariket, 
0,44 procent i Frankrike och 0,24 procent i Tyskland. Medlemsstaterna måste fortsätta sitt 
arbete med att minska skillnaderna i fråga om vad lagen kräver av riskkapitalmarknader, för 
att på det sättet få bort hindren mot gränsöverskridande investeringar.

Allt det ovansagda måste tas i betraktande för att Lissabonmålen skall kunna nås.


