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Juriidiline märkus 
Ei Euroopa Komisjon ega ükski tema nimel tegutsev isik ei vastuta 
käesoleva teabe kasutamise eest. 
Aruandes on esitatud autorite seisukohad ning need ei pruugi kajastada 
Euroopa Komisjoni seisukohti ja poliitikat. 

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


Eksperdirühm 
 
Ülesanded 
 
Eksperdirühma ülesanne on esitada Euroopa Komisjonile enne 2006. aasta kevadist 
ülemkogu oma seisukohad, nõuanded ja soovitused selle kohta, kuidas kiirendada 
selliste uute ELi ja riiklikul tasandil kavandatavate algatuste rakendamist, mille 
eesmärk on tugevdada ELi teadusuuringuid ja uuendustegevust läbivaadatud 
Lissaboni strateegia kontekstis, ning täiendavad küsimused ja algatused, mida rühm 
peab vajalikuks. 
 
Koosseis 
 
 

 Hr Esko Aho (esimees) – endine Soome peaminister ning Soome riikliku 
teadus- ja arendustegevuse fondi (Sitra) president. 

 
 Dr Jozef Cornu – komisjoni infoühiskonna tehnoloogia nõuanderühma 

(ISTAG) esimees, Alcatel Telecomi endine president ja peadirektor, juhatuse 
liige firmades Alcatel, KBC Group, Afga-Gevaert, Barco ja Arinso. 

 
 Prof Luke Georghiou (ettekandja) – teadusuuringute prodekaan, 

humanitaarteaduskond, teadus- ja tehnoloogiapoliitika ning juhtimise 
professor, tehnika-, teadus- ja tehnoloogiapoliitika professor, Manchester 
Business School – Manchesteri Ülikool. 

 
 Prof Antoni Subirá – endine Kataloonia autonoomse piirkonna tööstus-, 

kaubandus- ja turismiminister, Barcelona kõrgema ärikooli (IESE) professor, 
Konkurentsivõime Instituudi TCI nõuandekogu esimees, Mercapital’i juhatuse 
liige ning ettevõtte Air Products Euroopa nõuandekogu liige.  

 
 
 
Tänusõnad 
 
Rühm soovib tänada kasulike nõuannete eest Austria teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse nõukogu esimeest dr Knut Consemüllerit, Sir David Cooksey’d 
Euroopa Riskikapitali Assotsiatsioonist ja hr Kimmo Halmet Advanis OY-st. Lisaks 
sellele soovime tänada paljusid ELi tööstus- ja valitsussektori ning ülikoolide 
vanemeksperte, kes andsid meile olulist nõu ja tagasisidet konkreetsete küsimuste 
kohta, ning komisjoni talitusi, kes toetasid meid kogu selle aja jooksul ja andsid meile 
suurel hulgal soovitud teavet. 
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Kokkuvõte 
Käesolevas aruandes esitatakse uuendusliku Euroopa loomise strateegia. 
Eesmärgi saavutamiseks on vaja uuenduslike kaupade ja teenuste turgu, kindlaid 
vahendeid, uusi finantsstruktuure ning inimeste, kapitali ja organisatsioonide liikuvust. 
Üheskoos kujutavad need endast paradigma muutust, mis ulatub kaugemale kui 
uurimis-, arendus- ja uuendusalane poliitika.  
Meie olulisim soovitus on, et uuendusliku Euroopa eesmärkide saavutamiseks on 
vaja teadusuuringute ja uuendustegevuse pakti. Selleks on vaja poliitiliste, ärielu 
ja ühiskonna arvamusliidrite tahet ja pühendumust. Praegusi läbivaadatud 
Lissaboni strateegiaga seotud jõupingutusi tuleks jätkata ja tugevdada, kuid nendest 
jääb väheks. Lisaks on vaja teha samaaegseid jõupingutusi kolmes valdkonnas, mis 
on nimetatud pakti aluseks ja mida me kasutame käesoleva aruande koostamisel.  

1. Meie põhisoovitus on, et Euroopa peab pakkuma oma ettevõtjatele 
uuendustesõbralikumat turgu, mille puudumine on peamine takistus 
investeeringutele teadus- ja uuendustegevusse. Selleks tuleb võtta meetmeid 
õigusliku reguleerimise, standardite, riigihangete ja intellektuaalomandi vallas 
ning edendada kultuurikeskkonda, kus hinnatakse uuendustegevust. Neid 
meetmeid ja muid nõudluse suurenemist soodustavaid algatusi tuleks ühitada 
ulatuslike strateegiliste tegevustega Toome mõned näited: e-tervis, 
farmaatsiatooted, energeetika, keskkond, transport ja logistika, turvalisus 
ning digitaalne infosisu. Ametisse tuleks nimetada sõltumatu 
kõrgetasemeline koordinaator, kes koordineeriks Euroopa meetmeid igas 
valdkonnas. 

2. Meie hinnangul peaks uuendusliku Euroopa näitaja olema 3%, kuid see ei 
tohiks olla eesmärk iseenesest. On vaja meetmeid, et suurendada vahendeid 
silmapaistvateks teaduslikeks saavutusteks, uurimis- ja arendustegevuseks 
ning teaduse ja tööstuse sidumiseks. Uurimis- ja arendustegevuse 
produktiivsust tuleb tõsta. Teadusuuringutele ja uuendustegevusele kulutatud 
struktuurifondide vahendite osa tuleks kolmekordistada. 

3. Kolmes valdkonnas on vaja suuremat liikuvust. Inimeste puhul tuleks 
põhjalikult muuta piiriülest liikuvust. Kapitali liikuvuse puhul on teadmistel 
põhineva majanduse jaoks vaja tõhusat riskikapitalisektorit ja uusi 
finantsinstrumente. Organisatsioonide ja teadmistega seotud liikuvus 
tähendab kehtivatest struktuuridest edasi minemist, et võimaldada uute seoste 
tekkimist Euroopa tehnoloogiaplatvormide ja rühmitiste instrumentide abil. 

Uurimis-, arendus- ja uuendustegevuseks on vaja rohkem vahendeid, kuid nendest ei 
piisa uuendusliku Euroopa eesmärgi saavutamiseks. Vaja on muuta paradigmat – 
säilitada Euroopa väärtused, kuid uues sotsiaalses struktuuris. 
Komisjoni toetatav sõltumatu järelevalverühm peaks esitama iga-aastase aruande 
paktiga seotud edusammude kohta.  
Euroopa kodanikud peaksid mõistma nii seda, et nende elustandard on ohus, kui ka 
seda, et uurimis- ja uuendustegevus võib tagada neile jõukuse, juhul kui otsuste 
tegijad võtavad ulatuslikke meetmeid enne, kui on hilja. 
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