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Jogi nyilatkozat 
Sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság nevében eljáró bármely 
személy nem vállal felelősséget a következő tájékoztatás további 
felhasználásáért.  
Az ebben a jelentésben ismertetett nézetek a szerzők nézetei, és nem 
feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság elgondolásait és politikáit. 

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


A szakértői csoport 
 
Megbízás 
 
A szakértői csoport megbízása, hogy a 2006. tavaszi Európai Tanács előtt ismertesse 
az Európai Bizottsággal a véleményeit, tanácsait és ajánlásait arra vonatkozóan, 
hogy a felülvizsgált lisszaboni stratégiával összefüggésben az EU kutatási és 
innovációs teljesítményének megerősítését célzó, EU- vagy nemzeti szinten tervezett 
új kezdeményezések végrehajtása hogyan gyorsítható fel, valamint (2) arra 
vonatkozóan, hogy a csoport milyen további kérdéseket és kezdeményezéseket tart 
relevánsnak. 
 
Tagság 
 

 Esko Aho (elnök) – Finnország korábbi miniszterelnöke és a kutatási és 
fejlesztési finn nemzeti alap (Sitra) elnöke 

 
 Dr. Jozef Cornu – A Bizottság információs technológiákkal foglalkozó 

tanácsadó csoportjának (ISTAG) elnöke, az Alcatel Telecom korábbi elnöke és 
üzemeltetési vezérigazgató-helyettese, az Alcatel, a KBC Group, az 
AgfaGevaert és a Barco & Arinso igazgatósági tagja. 

 
 Luke Georghiou (előadó) – a University of Manchester bölcsészettudományi 

karának kutatásért felelős dékánhelyettese, az egytemhez tartozó Manchester 
Business Scool-ban tudomány- és technológiapolitikát és menedzsmentet 
oktató tanár, a PREST kutatóintézet igazgatója 

 
 Prof. Antoni Subirá – a katalán kormány volt ipari, kereskedelmi és 

idegenforgalmi minisztere, a barcelonai IESE Business School tanára, a TCI 
versenyképességi intézet tanácsadó bizottságának elnöke, a Mercapital 
igazgatósági tagja és az Air Products európai tanácsadó bizottságának tagja.  

 
 
Köszönetnyilvánítás 
 
A csoport köszönetet szeretne mondani Knut Consemüller úrnak (az osztrák kutatási 
és technológiafejlesztési tanács elnöke), David Cooksey úrnak (European Venture 
Capital Association) és Kimmo Halme úrnak (Advansis Oy) a rendkívül hasznos 
hozzájárulásokért és tanácsokért. Szeretnénk továbbá köszönetet mondani az EU 
több nagy tapasztalattal rendelkező, ipari, kormányzati és egyetemi szakértőjének, 
akik rövid határidővel nélkülözhetetlen információkat és visszajelzéseket szolgáltattak 
nekünk konkrét kérdésekről, köszönetet mondunk ezenkívül a Bizottság 
szolgálatainak, amelyek mindvégig támogattak és kérésünkre jelentős mennyiségű 
információt szolgáltattak. 
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Összefoglalás 
A jelentés bemutat egy stratégiát az innovatív Európa megteremtésére. E cél 
elérése érdekében az innovatív árukat és szolgáltatásokat felvevő piacra, 
összegyűjtött erőforrásokra, új pénzügyi struktúrákra, valamint a személyek, a tőke és 
a szervezetek mobilitására van egyidejűleg szükség. Ezek együttesen olyan 
paradigmaváltást jelentenek, amely bőven túllép a K+F-fel és innovációval foglalkozó 
politika szűk területén.  
Ajánlásaink között központi jelentőségű az, hogy kutatási és innovációs paktumra 
van szükség az innovatív Európa menetrendjének véghezviteléhez. A politikai, az 
üzleti és a társadalmi élet vezetői részéről ez jelentős akaraterőt és 
elkötelezettséget követel. A felülvizsgált lisszaboni stratégiára irányuló jelenlegi 
erőfeszítéseket folytatni és erősíteni kell, de ennyi nem elég. Ezeken túlmenően 
egyidejű és összehangolt erőfeszítésekre van szükség a paktum tárgyát képező 
három területen, a jelentést ezek alapján építettük fel:  

1. Ajánlásaink közül a legfontosabb az, hogy Európának innovációbarát piacot 
kell biztosítania a vállalkozásai számára, az említett piac hiánya ugyanis a 
kutatási és innovációs beruházások legfőbb akadálya. Ez a szabályozás, a 
szabványok, a közbeszerzés, a szellemi tulajdon, valamint az innovációt 
pártoló kultúra előmozdítása területén tesz szükségessé intézkedéseket. A 
kínálatot és a kereslet megteremtését célzó intézkedéseket nagyléptékű 
stratégiai cselekvésekben kell összefogni. Több példát javasoltunk: e-
egészségügy, gyógyszerkészítmények, energiaügy, környezetvédelem, 
szállítás és logisztika, biztonság és digitális tartalom. Független magas 
szintű koordinátor kijelölésére van szükség az egyes területeken végzett 
európai cselekvések vezénylésére. 

2. A 3%-os célkitűzést az innovatív Európa mutatójának tekintjük, nem pedig 
önmagáért való célnak. Intézkedésekre van szükség a tudományos kiválóság, 
az ipari K+F és a tudomány-ipar kapcsolatának területén az erőforrások 
gyarapításához. A K+F termelékenységét fokozni kell. A strukturális alapok 
kutatásra és innovációra fordított arányát meg kell háromszorozni. 

3. Jóval nagyobb mobilitásra van szükség három területen. A humán 
erőforrások területén a határokon keresztüli mobilitásban minőségi változásra 
van szükség. A pénzügyi mobilitás hatékony kockázatitőke-szektort és új 
pénzügyi eszközöket tesz szükségessé a tudásalapú gazdasághoz. A 
szervezés és az ismeretek mobilitása több meglévő struktúrát érint, az 
európai technológiai platformok és csoportosulások eszközein keresztüli új 
összeköttetések létrehozása érdekében. 

A több K+F- és innovációs erőforrás szükséges, de nem elégséges eszköz az 
innovatív Európa célkitűzésének eléréséhez. Paradigmaváltásra van szükség, az 
európai értékek megőrzése mellett, de új társadalmi szerkezetben. 
Egy független, a Bizottság támogatását élvező ellenőrző testületnek évente 
jelentést kellene tennie a paktummal kapcsolatban elért fejlődésről.  
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Európának és az európai polgároknak tudniuk kell, hogy életmódjuk veszélyben van, 
de azt is, hogy a jóléthez a kutatáson és innováción keresztül vezető út nyitva áll, ha 
– még mielőtt késő lenne – vezetőik ma nagyléptékű cselekvésre szánják magukat. 
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