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Text celej správy v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku nájdete na tejto 
internetovej stránke:  
 
http://europa.eu.int/invest-in-research/ 
 
Nachádzajú sa tu aj zhrnutia vo všetkých ostatných úradných jazykoch EÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Právne oznámenie 
Ani Európska komisia, ani iné osoby konajúce v mene Komisie nenesú 
zodpovednosť za spôsob, akým sa bude s týmito informáciami nakladať. 
Názory uvedené v tejto správe sú názormi jej autorov a nemusia odrážať 
názory a politiky Európskej komisie. 

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


Skupina odborníkov 
 
Úloha 
 
Skupina má za úlohu poskytnúť Európskej komisii pred zasadnutím Európskej rady 
na jar 2006 svoje názory, rady a odporúčania týkajúce sa (1) spôsobov urýchlenia 
zavedenia nových plánovaných iniciatív na európskej úrovni alebo v rámci 
jednotlivých štátov s cieľom posilniť výskumné a inovačné činnosti v súvislosti 
s revidovanou Lisabonskou stratégiou a (2) predloženia dodatočných otázok 
a iniciatív, ktoré skupina pokladá za dôležité. 
 
Členstvo 
 

 Pán Esko  Aho (predseda) – bývalý predseda vlády Fínska a predseda 
Fínskeho národného fondu pre výskum a vývoj (Suomen itsenäisyyden 
juhlarahasto) (Sitra) 

 
 Dr. Jozef Cornu – predseda Poradnej skupiny pre technológie informačnej 

spoločnosti pracujúcej v Komisii (ISTAG), bývalý predseda a riaditeľ 
spoločnosti Alcatel Telecom, člen správnej rady v spoločnostiach Alcatel, KBC 
Group, AfgaGevaert, Barco & Arinso. 

 
 Prof. Luke Georghiou (spravodajca) – prodekan pre výskum na Fakulte 

humanitných vied, profesor politiky a manažmentu v oblasti vedy a techniky, 
riaditeľ centra PREST, Manchester Business School – University 
of Manchester. 

 
 Prof. Antoni Subirá – bývalý minister priemyslu, obchodu a cestovného ruchu 

katalánskej vlády, profesor na IESE Business School (Barcelona), predseda 
poradného výboru Inštitútu pre hospodársku súťaž (Instituto de Competitividad 
TCI), člen správnej rady spoločnosti Mercapital a člen poradného výboru 
pre Európu v spoločnosti Air Products.  

 
Poďakovanie 
 
Skupina by sa rada poďakovala za užitočné príspevky a rady Dr. Knutovi 
Consemüllerovi, predsedovi rakúskej Rady pre výskum a vývoj technológií 
(Rat für Forschung und Technologieentwicklung), sirovi Davidovi Cookseymu 
z Európskeho združenie rizikového kapitálu (European Venture Capital Association) 
a pánu Kimmovi Halmemu zo spoločnosti Advansis Oy. Ďalej by sme sa radi 
poďakovali niekoľkým ďalším odborníkom z odvetvia priemyslu, z vlády a z univerzít 
z celej EÚ, ktorí poskytli dôležité príspevky a reagovali na osobitné body a krátku 
správu, a zároveň aj útvarom Komisie, ktoré nás počas našej práce podporovali 
a poskytli nám veľké množstvo informácií, o ktoré sme ich požiadali. 
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Zhrnutie 
Táto správa prezentuje stratégiu vytvorenia „inovatívnej Európy“. Tento cieľ 
si vyžaduje kombináciu trhu pre inovatívny tovar a služby, cielené zdroje, nové 
finančné štruktúry a mobilitu ľudí, peňažných prostriedkov a organizácií. Tieto prvky 
spolu predstavujú zásadnú zmenu, ktorá výrazne prekračuje hranice politiky v oblasti 
výskumu, vývoja a inovácií.  
Naším hlavným odporúčaním je potreba Paktu pre výskum a inováciu, ktorý by mal 
na starosti napredovanie programu inovatívnej Európy. To si vyžaduje veľké 
odhodlanie a angažovanosť zo strany politických, obchodných 
a spoločenských lídrov. Je nutné pokračovať v súčasných snahách v súvislosti 
s revidovanou Lisabonskou agendou a posilniť ich. Ani to však nestačí. Sú potrebné 
ešte paralelné a zosúladené snahy v súvislosti s nasledujúcimi troma oblasťami, ktoré 
tvoria pakt, a ktoré my používame v štruktúre tejto správy:  

1. Základ našich odporúčaní tvorí potreba vytvoriť pre spoločnosti v Európe trh, 
ktorý je naklonený inováciám. Skutočnosť, že tu takýto trh chýba, je hlavnou 
prekážkou pre investície do výskumu a inovovania. Toto si vyžaduje zavedenie 
opatrení v oblasti právnych predpisov, noriem, verejného obstarávania, 
duševného vlastníctva a podporu kultúry, ktorá oceňuje inováciu. Rozsiahle 
strategické opatrenia by sa mali zamerať na kombináciu ponuky s uvedenými 
opatreniami a poslúžiť tak na vytvorenie dopytu. Nachádzame niekoľko 
príkladov: e-zdravotníctvo, liečivá, energia, životné prostredie, doprava 
a logistika, bezpečnosť a digitálny obsah. Mal by byť vymenovaný 
nezávislý koordinátor na vysokej úrovni, ktorý bude zosúlaďovať európske 
opatrenia v každej oblasti. 

2. Cieľ 3 % pre nás nepredstavuje konečný cieľ sám o sebe, lež indikátor 
inovatívnej Európy. Sú potrebné opatrenia na zvýšenie zdrojov určených 
pre špičkový výskum, pre výskum a vývoj v oblasti priemyslu a spojenie vedy 
a priemyslu. Je potrebné zvýšiť produktivitu vo výskume a vývoji. Podiel 
prostriedkov investovaných do výskumu a inovácií zo štrukturálnych fondov 
by sa mal strojnásobiť. 

3. Je potrebné zvýšiť mobilitu v rámci nasledujúcich troch úrovní: V oblasti 
ľudských zdrojov musí dôjsť k radikálnemu zvýšeniu cezhraničnej mobility. 
Oblasť finančnej mobility si vyžaduje efektívny rizikový kapitálový sektor 
a nové finančné nástroje pre ekonomiku založenú na vedomostiach. Mobilita 
v oblasti organizácie a vedomostí je prierezom cez súčasné štruktúry, ktorý 
umožní vytvorenie nových spojení pomocou nástrojov európskych 
technologických platforiem a združení. 

Zvýšenie zdrojov pre výskum, vývoj a inováciu je nevyhnutnosťou, avšak zdroje 
samotné nie sú dostatočným prostriedkom na dosiahnutie cieľa inovatívnej Európy. 
Je potrebné urobiť zásadnú zmenu, ktorá uchová európske hodnoty, avšak v novej 
sociálnej štruktúre. 



 3

Nezávislá monitorovacia skupina, ktorá bude mať podporu Komisie, by mala 
každoročne vypracovať správu o pokroku v súvislosti so spomínaným paktom.  
Európa a jej občania by si mali uvedomiť, že ich spôsob života je ohrozený. Cesta 
k prosperite prostredníctvom výskumu a inovácie je však otvorená, ak ich lídri 
podniknú rozsiahle opatrenia teraz - než bude neskoro. 
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