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Teisinė informacija 
Nei Europos Komisija, nei joks kitas asmuo, veikiantis  
Komisijos vardu, nėra atsakingas 
už šios informacijos panaudojimą. 
Šioje ataskaitoje išdėstytos nuomonės yra autorių ir  
nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę ir  
politiką. 

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


Ekspertų grupė 
 
Įgaliojimai 
 
Grupė buvo įgaliota rengiantis Europos Vadovų Tarybos 2006 m. pavasario 
susitikimui pateikti Europos Komisijai savo nuomonę, patarimus ir rekomendacijas 
apie 1) ES arba nacionaliniu lygiu planuojamų naujų iniciatyvų, kuriomis siekiama 
pagerinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo rezultatus atsižvelgiant į atnaujintą 
Lisabonos strategiją, įgyvendinimo paspartinimo būdus, ir 2) kitus klausimus ir 
iniciatyvas, kuriuos grupė laiko svarbiais. 
 
Nariai 
 
 

 Esko Aho (pirmininkas) − buvęs Suomijos Ministras Pirmininkas ir Suomijos 
nacionalinio mokslinių tyrimų ir plėtros fondo (Sitra) prezidentas.  

 
 Dr. Jozef Cornu − Komisijos Informacinės visuomenės technologijų 

patariamosios grupės (ISTAG) pirmininkas, buvęs Alcatel Telecom prezidentas 
ir generalinis direktorius, Alcatel, KBC Group, AfgaGevaert, Barco & Arinso 
valdybos narys. 

 
 Prof. Luke Georghiou (pranešėjas) − Humanitarinių mokslų fakulteto dekano 

pavaduotojas moksliniams tyrimams, Mokslo ir technologijų politikos ir vadybos 
profesorius bei PREST direktorius, Mančesterio universiteto Mančesterio 
verslo mokykla. 

 
 Prof. Antoni Subirá − buvęs Katalonijos vyriausybės pramonės, prekybos ir 

turizmo ministras, IESE verslo mokyklos (Barselona) profesorius, 
Konkurencingumo instituto (TCI) patariamosios tarybos pirmininkas, Mercapital 
valdybos narys ir Air Products patariamosios tarybos Europai narys.  

 
 
 
Padėka 
 
Grupė norėtų pareikšti padėką už labai naudingą Dr. Knut Consemüller, Austrijos 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros tarybos pirmininko, sero David Cooksey 
(European Venture Capital Association) ir Kimmo Halme (Advansis Oy) indėlį ir 
patarimus. Be to, mes norėtume padėkoti daugeliui vyresniųjų pramonės, vyriausybės 
ir universitetų ekspertų visoje ES, kurie per trumpą laiką pateikė mums svarbių 
pastabų ir atsiliepimų konkrečiais klausimais, taip pat Komisijos tarnyboms, kurios 
mus rėmė visą laiką ir paprašius suteikė daug informacijos. 
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Santrauka 
Šioje ataskaitoje pateikiama strategija novatoriškai Europai sukurti. Tam reikia kelių 
elementų derinio: naujoviškų produktų ir paslaugų rinkos, sutelkti išteklius, naujų 
finansinių struktūrų ir žmonių, pinigų bei organizacijų mobilumo. Kartu jie sudaro 
esminį pokytį ne tik siauroje mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų politikos srityje.  
Mūsų pagrindinė rekomendacija − novatoriškos Europos darbotvarkei įgyvendinti 
reikia Mokslinių tyrimų ir inovacijų pakto. Tam reikia nepaprastai stiprios 
politinių, verslo ir visuomenės lyderių valios ir įsipareigojimo. Dabartinės 
pastangos siekiant atnaujintos Lisabonos darbotvarkės tikslų turėtų būti tęsiamos ir 
sustiprintos, bet jų nepakanka. Reikia papildomų lygiagrečių ir vienalaikių pastangų 
trijose paktą sudarančiose srityse, kuriomis pagrįsta ir šios ataskaitos struktūra.  

1. Mūsų rekomendacijų pagrindas − poreikis Europoje sukurti inovacijoms 
palankią rinką jos įmonėms; šios rinkos trūkumas yra pagrindinė kliūtis 
investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Tam reikia imtis veiksmų, 
susijusių su reguliavimu, standartais, viešaisiais pirkimais, intelektinės 
nuosavybės teisėmis, ir skatinti visokeriopai inovacijas remiančią kultūrą. 
Tiekimą ir paklausą kuriančių priemonių derinį reikia sutelkti į plataus masto 
strateginius veiksmus. Mes siūlome keletą pavyzdžių: e. sveikata, vaistų 
pramonės gaminiai, energetika, aplinka, transportas ir logistika, 
saugumas ir skaitmeninis turinys. Turėtų būti paskirtas nepriklausomas 
aukšto lygio koordinatorius Europos veiksmams organizuoti kiekvienoje 
srityje. 

2. Mes manome, kad 3 % tikslas yra novatoriškos Europos rodiklis, ne tik 
siektinas tikslas. Reikia priemonių padidinti išteklius mokslui tobulinti, 
pramoniniams tyrimams ir plėtrai ir mokslo bei pramonės ryšiams stiprinti. Turi 
būti padidintas mokslinių tyrimų ir plėtros produktyvumas. Moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms skiriamų struktūrinių fondų lėšų dalis turėtų būti 
patrigubinta. 

3. Reikia gerokai didesnio mobilumo trijuose lygmenyse: būtinas esminis 
žmogiškųjų išteklių tarptautinio mobilumo pokytis; finansiniam mobilumui 
reikalingas veiksmingas rizikos kapitalo sektorius ir naujos finansinės 
priemonės žiniomis pagrįstai ekonomikai; organizavimo ir žinių mobilumas 
reiškia naujus organizavimo būdus, bendrus nusistovėjusioms struktūroms, 
kad galima būtų užmegzti naujų sąsajų panaudojant Europos technologijų 
platformų ir grupių priemones. 

Didesni ištekliai moksliniams tyrimams ir plėtrai bei inovacijoms yra būtini, tačiau jie 
nėra pakankama priemonė novatoriškos Europos tikslui pasiekti. Reikia 
nusistovėjusios tvarkos pokyčio, kuriuo išsaugomos Europos vertybės, tačiau 
pakeičiama socialinė struktūra. 
Komisijos remiama nepriklausoma stebėsenos grupė turėtų kasmet pranešti apie 
pakto įgyvendinimo pažangą.  
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Europa ir jos piliečiai turėtų suvokti, kad yra iškilusi grėsmė jų gyvenimo būdui, tačiau 
kartu ir tai, kad kelią į gerovę atveria moksliniai tyrimai ir inovacijos, jei lyderiai imsis 
plataus masto veiksmų dabar, kol dar nevėlu. 
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