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Η πλήρης έκθεση διατίθεται στα αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά στη διεύθυνση:  
 
http://europa.eu.int/invest-in-research/ 
 
Στην ίδια διεύθυνση διατίθενται επίσης περιλήψεις της έκθεσης στις άλλες επίσηµες 
γλώσσες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανακοίνωση νοµικού περιεχοµένου 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόµατός της 
δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που 
παρέχονται κατωτέρω. 
Η παρούσα έκθεση εκφράζει τις απόψεις των συντακτών της και δεν 
απηχεί κατ'ανάγκη τις απόψεις και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

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


Η οµάδα εµπειρογνωµόνων 
 
Εντολή 
 
Η οµάδα έχει την εντολή να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει του εαρινού 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2006, τις απόψεις, συµβουλές και συστάσεις της, 
πρώτον σχετικά µε τους τρόπους επιτάχυνσης της υλοποίησης των σχεδιαζόµενων 
νέων πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο, µε σκοπό την ενίσχυση των 
επιδόσεων της ΕΕ σε έρευνα και καινοτοµία στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης 
στρατηγικής της Λισαβόνας, και δεύτερον σχετικά µε άλλα θέµατα και πρωτοβουλίες 
κατά την κρίση της οµάδας. 
 
Σύνθεση 
 

 κ. Esko Aho (πρόεδρος) – πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας & 
πρόεδρος του Εθνικού Ταµείου Έρευνας και Ανάπτυξης της Φινλανδίας (Sitra)  

 
 ∆ρ Jozef Cornu – πρόεδρος της συµβουλευτικής οµάδας για τις τεχνολογίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας (ISTAG) της Επιτροπής, πρώην πρόεδρος και 
γενικός διευθυντής της Alcatel Telecom, µέλος των διοικητικών συµβουλίων 
Alcatel, KBC Group, AfgaGevaert, Barco & Arinso. 

 
 Καθ. Luke Georghiou (εισηγητής) – αναπληρωτής κοσµήτορας για θέµατα 
έρευνας του Τµήµατος Ανθρωπιστικών Επιστηµών, καθηγητής πολιτικής και 
διαχείρισης της επιστήµης & τεχνολογίας, και διευθυντής του PREST, στη 
Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου του Μάντσεστερ. 

 
 Καθ. Antoni Subirá – πρώην υπουργός βιοµηχανίας, εµπορίου και τουρισµού 
της καταλανικής κυβέρνησης, καθηγητής της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
IESE (Βαρκελώνη), πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του ινστιτούτου 
ανταγωνιστικότητας TCI, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Mercapital και 
µέλος του γνωµοδοτικού συµβουλίου της Europe at Air Products.  

 
Ευχαριστίες 
 
Η οµάδα εκφράζει ευχαριστίες στον ∆ρα Knut Consemüller, πρόεδρο του Αυστριακού 
Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, τον Sir David Cooksey της 
European Venture Capital Association και τον κ. Kimmo Halme της Advansis Oy, για 
τις πολύτιµες παρατηρήσεις και συµβουλές τους. Ευχαριστεί επίσης τους 
εµπειρογνώµονες του χώρου των επιχειρήσεων, της πολιτικής και του ακαδηµαϊκού 
χώρου από όλη την Ευρώπη που προσέφεραν σε σύντοµο χρόνο σηµαντικά 
δεδοµένα και πληροφορίες επί συγκεκριµένων θεµάτων, καθώς και τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής για την αµέριστη υποστήριξή τους αλλά και για τις πλείστες όσες 
πληροφορίες µας έχουν δώσει µετά από αίτηµά µας. 
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Περίληψη 
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει µια στρατηγική µε σκοπό τη δηµιουργία µιας 
καινοτόµου Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται συνδυασµός διαφόρων 
παραγόντων: µια αγορά καινοτόµων αγαθών και υπηρεσιών, στοχοθετηµένοι πόροι, 
νέες χρηµατοοικονοµικές δοµές και κινητικότητα προσώπων, κεφαλαίων και 
οργανισµών. Ο συνδυασµός όλων αυτών των παραγόντων συνιστά µια µετατόπιση 
παραδείγµατος η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τα στενά όρια της πολιτικής Ε&Α και 
καινοτοµίας.  
Η βασική µας σύσταση είναι ότι χρειάζεται ένα σύµφωνο για την έρευνα και 
καινοτοµία το οποίο θα κατευθύνει την ατζέντα για µια καινοτόµο Ευρώπη. Αυτό 
προϋποθέτει ισχυρή βούληση και δέσµευση εκ µέρους των πολιτικών, 
οικονοµικών και κοινωνικών ηγεσιών. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήµερα για την υλοποίηση της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισαβόνας πρέπει να 
συνεχιστούν και να ενισχυθούν, αλλά σίγουρα δεν αρκούν. Χρειάζονται επίσης 
παράλληλες και συγχρονισµένες προσπάθειες στα τρία πεδία που συνιστούν το 
σύµφωνο και στα οποία διαρθρώνεται η παρούσα έκθεση:  

1. Μια από τις κεντρικές µας συστάσεις είναι η δηµιουργία στην Ευρώπη µιας 
φιλικής προς την καινοτοµία αγοράς, διότι η απουσία της αποτελεί το 
βασικό εµπόδιο για τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτοµία. Για τη 
δηµιουργία µιας τέτοιας αγοράς χρειάζεται να ληφθούν κατάλληλα µέτρα στους 
τοµείς της κανονιστικής ρύθµισης, των προτύπων, των δηµόσιων συµβάσεων 
και της διανοητικής ιδιοκτησίας και να καλλιεργηθεί µια κουλτούρα 
ενθάρρυνσης και αναγνώρισης της καινοτοµίας. Ο συνδυασµός των µέτρων 
ανάπτυξης της προσφοράς και των µέτρων δηµιουργίας ζήτησης πρέπει να 
στηρίζεται σε στρατηγικές δράσεις µεγάλης κλίµακας. Στην έκθεση 
αναφέρονται ενδεικτικά διάφοροι πρόσφοροι τοµείς: ηλεκτρονική υγεία, 
φαρµακευτικά προϊόντα, ενέργεια, περιβάλλον, µεταφορές και 
εφοδιαστική, ασφάλεια, και ψηφιακό περιεχόµενο. Είναι απαραίτητο να 
ορισθεί ένας ανεξάρτητος συντονιστής υψηλού επιπέδου για την 
ενορχήστρωση της ευρωπαϊκής δράσης σε κάθε τοµέα. 

2. Θεωρούµε ότι ο στόχος του 3% είναι απλώς ένας δείκτης µιας καινοτόµου 
Ευρώπης, και όχι αυτοσκοπός. Είναι απαραίτητο να ληφθούν µέτρα µε σκοπό 
την αύξηση των πόρων που διατίθενται προς ενίσχυση της επιστηµονικής 
αριστείας, της βιοµηχανικής Ε&Α και των δεσµών µεταξύ επιστήµης και 
επιχειρήσεων. Πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα Ε&Α. Πρέπει να 
τριπλασιαστεί το µερίδιο πόρων των διαρθρωτικών ταµείων που διατίθενται 
υπέρ της έρευνας και της ανάπτυξης. 

3. Πρέπει να ενισχυθεί κατά πολύ η κινητικότητα σε τρία επίπεδα: χρειάζεται να 
βελτιωθεί ουσιαστικά η διασυνοριακή κινητικότητα των ανθρώπινων πόρων· 
η χρηµατοοικονοµική κινητικότητα απαιτεί έναν αποτελεσµατικό κλάδο 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων και νέα χρηµατοοικονοµικά µέσα για την οικονοµία 
της γνώσης· η κινητικότητα στο επίπεδο της οργάνωσης και της γνώσης 
προϋποθέτει εγκάρσια διατοµή των καθιερωµένων δοµών ώστε να επιτραπεί η 
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δηµιουργία νέων µορφών διασύνδεσης µέσω των ευρωπαϊκών τεχνολογικών 
πλατφορµών, συσπειρώσεων και συµπράξεων. 

Η αύξηση των πόρων που διατίθενται για την Ε&Α αποτελεί αναγκαία αλλά όχι 
επαρκή προϋπόθεση για τη δηµιουργία µιας καινοτόµου Ευρώπης. Χρειάζεται µια 
αλλαγή παραδείγµατος κατά τρόπο ώστε να διατηρηθούν οι ευρωπαϊκές αξίες αλλά 
σε µια νέα κοινωνική δοµή. 
Μια ανεξάρτητη οµάδα παρακολούθησης, υποστηριζόµενη από την Επιτροπή, θα 
πρέπει να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προόδου σε σχέση µε το σύµφωνο.  
Η Ευρώπη και οι πολίτες της πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο τρόπος ζωής τους 
απειλείται, αλλά και ότι η έρευνα και η καινοτοµία θα ανοίξουν τον δρόµο προς την 
ευηµερία αν οι ηγέτες τους αναλάβουν άµεσα δράση µεγάλης κλίµακας πριν να είναι 
πολύ αργά. 
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