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spolu se shrnutími ve všech ostatních úředních jazycích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Právní upozornění 
Evropská komise ani osoby jednající jménem Komise neodpovídají za 
použití následujících informací. 
Názory vyjádřené v této zprávě jsou názory autorů a nemusejí nutně 
odrážet stanoviska a politiky Evropské Komise.

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


Skupina odborníků 
 
Mandát 
 
Úkolem skupiny je poskytovat Evropské komisi před jarním zasedání Evropské rady 
v roce 2006 stanoviska, rady a doporučení týkající se 1) způsobů, jak urychlit na 
úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni provádění plánovaných nových iniciativ, 
s jejichž pomocí se má posílit výkonnost EU v oblasti výzkumu a inovace v souvislosti 
s revidovanou Lisabonskou strategií; a 2) dalších témat a iniciativ, které skupina 
považuje za důležité. 
 
Členové 
 
 

 Esko Aho (předseda) – bývalý finský předseda vlády a předseda Finského 
národního fondu pro výzkum a vývoj (Sitra). 

 
 Dr. Jozef Cornu – předseda poradní skupiny Komise pro technologie 

informační společnosti (ISTAG), bývalý prezident a ředitel společnosti Alcatel 
Telecom, člen správních rad společností Alcatel, KBC Group, AfgaGevaert, 
Barco & Arinso. 

 
 Prof. Luke Georghiou (zpravodaj) – proděkan pro výzkum, Fakulta 

humanitních věd, profesor politiky a managementu v oblasti vědy a techniky 
a ředitel PREST, Manchester Business School, Univerzita v Manchesteru. 

 
 Prof. Antoni Subirá – bývalý ministr průmyslu, obchodu a turistiky katalánské 

vlády, profesor na IESE Business School (Barcelona), předseda poradního 
výboru Ústavu pro hospodářskou soutěž (TCI), člen správní rady společnosti 
Mercapital a člen poradního výboru pro Evropu společnosti Air Products.  

 
 
 
Poděkování 
 
Skupina odborníků děkuje za velice přínosné informace a rady Dr. Knutu 
Consemüllerovi, předsedovi Rakouské rady pro výzkum a rozvoj technologií, Siru 
Davidovi Cookseymu ze společnosti European Venture Capital Association a panu 
Kimmo Halmemu ze společnosti Advansis Oy. Dále bychom rádi poděkovali několika 
vedoucím odborníkům z průmyslu, vlád a univerzit v celé Evropské unii za rychlé 
poskytnutí významných příspěvků a zpětné vazby k určitým otázkám a rovněž 
útvarům Komise, které nás po celou dobu v naší práci podporovaly a na naši žádost 
nám poskytly nesmírné množství informací. 
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Shrnutí 
Tato zpráva představuje strategii k vytvoření inovativní Evropy. K dosažení tohoto 
cíle je zapotřebí trhu pro inovativní zboží a služby, cílených zdrojů, nových finančních 
struktur a mobility lidí, finančních prostředků i organizací. Všechny tyto prvky 
dohromady vytvářejí změnu paradigmatu, která do velké míry přesahuje poměrně 
omezenou oblast politiky výzkumu, vývoje a inovací.  
Naším hlavním doporučením je uzavření paktu o výzkumu a inovaci, který by byl 
hybnou silou programu inovativní Evropy. Takový pakt vyžaduje značnou 
angažovanost a vůli ze strany vedoucích představitelů politiky, obchodu 
a společnosti. Současné úsilí v rámci revidované Lisabonské agendy musí 
pokračovat a mělo by být neustále prohlubováno, v žádném případě však není 
dostačující. Je třeba vyvinout nové synchronizované úsilí současně v těchto třech 
oblastech, z nichž se skládá uvedený pakt a které tvoří strukturu této zprávy:  

1. Zásadní je poskytnout podnikům v Evropě trh příznivý pro inovace, jehož 
neexistence je hlavní překážkou pro investice do výzkumu a inovace. V této 
souvislosti jsou nezbytná opatření v oblasti právních předpisů, norem, 
veřejných zakázek, duševního vlastnictví a podpora rozvoje kultury vytvářející 
příznivé podmínky pro inovace. Rozsáhlé strategické akce by měly zahrnovat 
akce pro nabídku a uvedené akce na podporu poptávky. Lze uvést několik 
příkladů: elektronické zdravotnictví (e-Health), léčiva, energie, životní 
prostředí, doprava a logistika, bezpečnost a digitální obsah. Měl by být 
jmenován nezávislý koordinátor na vysoké úrovni, jehož úkolem by bylo 
koordinovat evropská opatření v každé oblasti. 

2. Cílovou hodnotu 3 % považujeme za ukazatel inovativní Evropy, ale nikoli za 
cíl jako takový. Jsou nezbytná opatření ke zvýšení stávajících zdrojů pro 
excelenci ve vědě, výzkum a vývoj v průmyslu a propojení vědy a průmyslu. 
Zároveň musí stoupnout produktivita v oblasti výzkumu a vývoje. Podíl ze 
strukturálních fondů vydávaný na rozvoj a inovaci by se měl ztrojnásobit. 

3. Je třeba výrazně zvýšit mobilitu na těchto třech úrovních: V oblasti lidských 
zdrojů je nezbytné výrazné zvýšení přeshraniční mobility; v souvislosti 
s finanční mobilitou je nezbytné účinné odvětví rizikového kapitálu a nové 
finanční nástroje pro znalostní ekonomiku; mobilita organizace a znalostí 
znamená, že napříč stávajícími strukturami budou prostřednictvím nástrojů 
evropských technologických platforem a uskupení vznikat nová spojení. 

Ačkoli je zapotřebí více zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace, nestačí to k dosažení 
cíle, kterým je inovativní Evropa. Musí dojít ke změně paradigmatu, v němž budou 
zachovány evropské hodnoty, ale budou začleněny do nové sociální struktury. 
O pokroku v souvislosti s paktem by měl každým rokem podávat zprávu nezávislý 
monitorovací výbor podporovaný Komisí.  
Evropa a její občané by si měli uvědomit, že jejich styl života je v ohrožení, ale že 
cesta k blahobytu vedoucí přes výzkum a inovace je otevřená, pokud vedoucí 
představitelé včas přijmou rozsáhlá opatření. 
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