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Ekspertgruppen 
 
Mandat 
 
Gruppens opgave er, forud for Det Europæiske Råd i foråret 2006, at give Europa-
Kommissionen sine meninger, råd og henstillinger om 1) måder til at fremskynde 
gennemførelsen af de planlagte nye tiltag på EU-plan eller i medlemsstaterne med 
henblik på at styrke EU's forsknings- og innovationsresultater i forbindelse med den 
reviderede Lissabon-strategi, og 2) yderligere spørgsmål og tiltag, som gruppen 
anser for relevante. 
 
Medlemmer 
 
 

 Hr. Esko Aho (Formand) – Finlands tidligere statsminister og Formand for 
den finske Forsknings- og Udviklingsfond (Sitra)  

 
 Dr. Jozef Cornu – Formand for Kommissionens ’Information Society 

Technologies Advisory Group’ (ISTAG), tidligere formand og teknisk direktør 
(COO) i Alcatel Telecom, bestyrelsesmedlem i Alcatel, KBC Group, 
AfgaGevaert, Barco & Arinso. 

 
 Prof. Luke Georghiou (ordfører) - stedfortrædende dekan for forskning, 

Humaniora-fakultetet, professor i videnskabs- og teknologipolitik og -forvaltning 
og direktør for PREST, Manchester Business School - University of 
Manchester. 

 
 Prof. Antoni Subirá – Tidl. minister i den catalanske regering for industri, 

handel og turisme, professor ved IESE Business School (Barcelona), formand 
for det rådgivende organ for konkurrenceinstituttet TCI, medlem af bestyrelsen 
for Mercapital og medlem af det rådgivende organ for Europe at Air Products.  

 
 
 
 
Panelet ønsker at takke for de meget nyttige bidrag og råd fra Dr. Knut Consemüller, 
formand for det østrigske Råd for Udvikling af Forskning og Teknologi, Sir David 
Cooksey fra European Venture Capital Association og Kimmo Halme fra Advansis 
Oy. Vi vil desuden takke forskellige højtstående eksperter i industrien, offentlige 
organer og universiteter i EU, der kom med værdifulde bidrag og feedback til 
specifikke spørgsmål med kort varsel, samt Kommissionens tjenestegrene, der 
støttede os under hele forløbet og gav os en mængde oplysninger på vores 
anmodninger. 
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Resumé 
I rapporten fremlægges en strategi for et innovativt Europa. Det kræver en 
kombination af et marked for innovative varer og tjenester, fokuseret 
ressourceanvendelse, nye finansielle strukturer og mobilitet, hvad angår mennesker, 
penge og organisationer, for at opnå det. De udgør tilsammen et paradigmeskift, der 
går langt ud over det snævre område for F&U- og innovationspolitik.  
Vores væsentligste henstilling er, at der er behov for en forsknings- og 
innovationspagt som drivkraft for et innovativt Europa. Dette kræver viljestyrke og 
engagement blandt de politiske ledere og erhvervslivets og arbejdsmarkedets 
ledere. De igangværende bestræbelser i forbindelse med den reviderede Lissabon-
dagsorden skal videreføres og udbygges, men det er ikke nok. Der skal samtidigt 
gøres en parallel indsats på de tre områder, som pagten skal bestå af, og som vi 
anvender til at strukturere denne rapport:  

1. Vores væsentligste henstilling: Europa har behov for at skabe et 
innovationsvenligt marked for erhvervslivet; lykkes det ikke, vil det være den 
største hindring for investering i forskning og innovation. Det kræver 
foranstaltninger med hensyn til lovbestemmelser, standarder, offentlige indkøb, 
intellektuel ejendomsret samt fremme af en innovationslovprisende kultur. En 
kombination af udbud og disse foranstaltninger til at skabe efterspørgsel bør 
samles i nogle omfattende strategiske foranstaltninger. Vi peger på 
forskillige områder: e-sundhed, lægemidler, energi, miljø, transport og 
logistik, sikkerhed og digitalt indhold. Der bør udpeges en uafhængig 
koordinator på højt plan til at dirigere den europæiske indsats inden for hvert 
område. 

2. Vi anser målet med 3 % som en indikator for et innovativt Europa, men ikke 
som et mål i sig selv. Det er nødvendigt med foranstaltninger til at øge 
ressourcerne til avanceret videnskab, industriel forskning og udvikling og 
forbindelsen mellem videnskab og industri. Produktiviteten af forskning og 
udvikling skal øges. Andelen af strukturfondenes midler til forskning og 
innovation bør tredobles. 

3. Der er behov for langt større mobilitet på tre niveauer: med hensyn til de 
menneskelige ressourcer kræves der en betydelig mobilitetsændring på 
tværs af grænserne; til finansiel mobilitet kræves en effektiv 
venturekapitalsektor og nye finansielle instrumenter til den videnbaserede 
økonomi; og mobilitet inden for organisation og viden betyder at gå på 
tværs af fastlagte strukturer for at muliggøre nye forbindelser ved hjælp af 
instrumenterne for europæiske teknologifora og –klynger. 

Det er nødvendigt med flere ressourcer til F&U og innovation, men det ikke nok til at 
nå målet med et innovativt Europa. Der kræves et paradigmeskift, hvor de 
europæiske værdier bevares, men i en ny social struktur. 
Et uafhængigt tilsynspanel med støtte fra Kommissionen skal hvert år rapportere 
om fremskridt med hensyn til pagten.  
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Europa og europæerne bør gøre sig klart, at deres livsstil er truet, men også at vejen 
til velstand gennem forskning og innovation står åben, hvis deres ledere gør en 
storstilet indsats nu, før det er for sent. 
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