
 
 
 
Tworzenie innowacyjnej Europy 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie dotyczące R&D i innowacji przedstawione 
przez niezależną grupę ekspertów mianowaną w związku ze 
szczytem w Hampton Court 
 
 

STRESZCZENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styczeń 2006 r. 
 
 
 



 

Pełna wersja sprawozdania jest dostępna po angielsku, francusku i niemiecku na 
stronie internetowej:  
 
http://europa.eu.int/invest-in-research/ 
 
gdzie znajdują się także streszczenia we wszystkich pozostałych językach 
urzędowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie prawne 
Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu 
Komisji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie 
następujących informacji. 
Opinie zawarte w niniejszym sprawozdaniu są opiniami jego autorów i nie 
muszą odzwierciedlać opinii i poglądów politycznych Komisji  
Europejskiej. 

http://europa.eu.int/invest-in-research/


Grupa ekspertów 
Zadania 
 
Zadaniem grupy jest przedstawienie Komisji Europejskiej przed wiosenną Radą 
Europejską w 2006 r. opinii, porad i zaleceń dotyczących (1) sposobów 
przyspieszenia realizacji planowanych nowych inicjatyw na szczeblu UE lub 
krajowym, których celem jest wsparcie badań naukowych i innowacji w UE w 
kontekście poprawionej strategii lizbońskiej;  oraz (2) dodatkowych kwestii i inicjatyw 
uznanych przez tę grupę za związane z tym zagadnieniem. 
 
Skład grupy 
 
 

 Esko Aho (przewodniczący) – były premier Finlandii i przewodniczący 
fińskiego Narodowego Funduszu na rzecz Badań Naukowych i Rozwoju (Sitra) 

 
 Dr Jozef Comu – przewodniczący Grupy Doradczej ds. Technologii 

Społeczeństwa Informacyjnego (ISTAG), były przewodniczący i dyrektor 
naczelny Alcatel Telecom, członek zarządu Alcatel, KBC Group, AfgaGevaert, 
Barco & Arinso. 

 
 Prof. Luke Georghiou (sprawozdawca) – prodziekan ds. badań naukowych 

na Wydziale Nauk Humanistycznych, wykładowca kursu „Science & 
Technology Policy and Management” i dyrektor PREST w Manchester 
Business School na Uniwersytecie w Manchester. 

 
 Prof. Antoni Subirá – były minister przemysłu, handlu i turystyki w rządzie 

Katalonii, profesor IESE Business School (Barcelona), przewodniczący rady 
doradczej w instytucie ds. konkurencyjności TCI, członek zarządu Mercapital 
oraz członek rady doradczej reprezentujący Europę w Air Products.  

 
 
 
Podziękowania 
 
Panel składa podziękowania następującym osobom za ich wkład oraz rady: Dr Knut 
Consemüller, przewodniczący austriackiej Rady ds. Badań Naukowych i Rozwoju 
Technologicznego, Sir David Cooksey z European Venture Capital Association oraz 
Pan Kimmo Halme z Advansis Oy. Chcielibyśmy również podziękować wielu 
doświadczonym ekspertom z przemysłowych, rządów i uniwersytetów z całej UE, 
którzy w krótkim czasie przedstawili nam istotne uwagi na temat konkretnych 
zagadnień, a także służbom Komisji, które wspierały nas i dostarczały na naszą 
prośbę dużych ilości informacji. 
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Streszczenie 
Niniejsze sprawozdanie przedstawia strategię na rzecz utworzenia innowacyjnej 
Europy. Osiągniecie tego celu zakłada połączenie rynku dla innowacyjnych towarów i 
usług, koncentrację zasobów, stworzenie nowych struktur finansowych oraz 
mobilnośc osób, pieniędzy i organizacji. Te elementy składają się razem na zmianę 
paradygmatu, która znacznie wykracza poza wąską dziedzinę R&D oraz polityki na 
rzecz innowacji.  
Naszym podstawowym zaleceniem jest wprowadzenie paktu na rzecz badań i 
innowacji, który jest potrzebny do prowadzenia działań na rzecz innowacyjnej 
Europy. Wymaga to dobrej woli i zaangażowania ze strony czołowych działaczy 
politycznych, gospodarczych i społecznych. Kontynuacja a nawet intensyfikacja 
staran podejmowanych obecnie na rzecz poprawionej agendy lizbońskiej, jest 
konieczna ale niewystarczajaca. Niezbedne są ponadto równoległe i 
zsynchronizowane działania w trzech dziedzinach, z których składa się pakt i które 
posłużyły nam jako struktura niniejszego sprawozdania:   

1. Podstawowym elementem naszych zaleceń jest konieczność zapewnienie 
europejskim przedsiębiorstwom rynku przyjaznego innowacjom, którego 
brak stanowi główną przeszkodę dla inwestycji w badania naukowe i 
innowacje. Wymaga to działań w zakresie przepisów, norm, zamówień 
publicznych, własności intelektualnej oraz rozwoju atmosfery sprzyjającej 
innowacjom. Połączenie podaży i tych środków tworzenia popytu powinno 
skupiać się w szeroko zakrojnych działaniach strategicznych. 
Przedstawiamy kilka przykładów: e-zdrowie, środki farmaceutyczne, 
energia, środowisko, transport i logistyka, bezpieczeństwo i zasoby 
cyfrowe. Należy mianować niezależnego koordynatora wysokiego 
szczebla w celu organizacji działań europejskich w każdej z dziedzin. 

2. Uznaliśmy, że cel 3 % jest wskaźnikiem innowacyjnej Europy, a nie celem 
samym w sobie.  Konieczne są działania zmierzające do zwiększenia 
środków na rzecz udoskonalania nauki, R&D dla przemysłu oraz związków 
nauki z przemysłem. Należy zwiększyć wydajność R&D. Część funduszy 
strukturalnych przeznaczona na badania naukowe i innowację powinna być 
trzykrotnie większa. 

3. Konieczna jest o wiele większa mobilność na trzech poziomach: w dziedzinie 
zasobów ludzkich należy dokonać znaczącej zmiany w zakresie mobilności 
ponad granicami; finansowa mobilność wymaga skutecznego sektora 
kapitału inwestycyjnego oraz nowych instrumentów finansowych dla 
gospodarki opartej na wiedzy; mobilność w organizacji i wiedzy oznacza 
przekraczanie ustalonych struktur w celu tworzenia nowych powiązań między 
instrumentami europejskich platform technologicznych i klastrami. 

Zwiększenie nakładów na R&D i innowacje jest konieczne, ale nie jest to 
wystarczający środek do osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie innowacyjnej Europy. 
Konieczna jest zmiana paradygmatu, w której wartości europejskie zostaną 
zachowane w nowej strukturze społecznej. 
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Niezależny panel monitorujący wspierany przez Komisję powinien co roku zdawać 
sprawozdanie z postępów poczynionych w związku z paktem.  
Europa i jej obywatele powinni zdać sobie sprawę z tego, że ich styl życia jest 
zagrożony, ale także z tego, że droga do dobrobytu przez badania naukowe i 
innowację jest otwarta, jeżeli przywódcy podejmą działania zanim będzie za późno. 
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