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Juridisks paziņojums 
Eiropas Komisija vai jebkura persona, kas rīkojas 
Komisijas vārdā, neatbild par to, kā varētu tikt izmantota 
turpmāk izklāstītā informācija. 
Šajā ziņojumā minēti autoru viedokļi, un tie ne vienmēr 
saskan ar Eiropas Komisijas viedokli un  
politiku. 



Ekspertu grupa 
 
Pilnvaras 
 
Grupa ir pilnvarota pirms Eiropadomes 2006. gada pavasara sanāksmes izklāstīt 
Eiropas Komisijai savu viedokli, sniegt padomu un ierosinājumus par 1) iespējām 
paātrināt plānoto jauno iniciatīvu īstenošanu ES vai valstu līmenī ar mērķi vēl vairāk 
panākt ES pētījumu un jauninājumu attīstību atbilstīgi pārskatītajai Lisabonas 
stratēģijai, un 2) papildu jautājumiem un iniciatīvām, kuras grupa uzskata par 
atbilstošām. 
 
Dalībnieki 
 
 

 Esko Aho (priekšsēdētājs) – bijušais Somijas premjerministrs un Somijas 
Pētniecības un attīstības valsts fonda (Sitra) prezidents 

 
 Jozef Cornu – Komisijas Informācijas sabiedrības tehnoloģiju konsultatīvās 

grupas (ISTAG) priekšsēdētājs, bijušais Alcatel Telecom prezidents un 
rīkotājdirektors, Alcatel, KBC Group, AfgaGevaert, Barco & Arinso valdes 
loceklis 

 
 Profesors Luke Georghiou (ziņotājs) – Humanitārās fakultātes asociētais 

dekāns pētniecības darbā, Zinātnes un tehnoloģiju politikas un vadības 
profesors un Manchester Business School - University of Manchester, PREST 
direktors 

 
 Profesors Antoni Subirá – bijušais Katalonijas valdības rūpniecības, 

tirdzniecības un tūrisma ministrs, IESE Business School (Barcelona) profesors, 
konkurētspējas institūta TCI padomdevējas valdes priekšsēdētājs, Mercapital  
valdes loceklis un Europe at Air Products padomdevējas valdes loceklis  

 
 
 
Pateicības 
 
Darba grupa vēlas pateikties Dr. Knut Consemüller,  Austrijas Pētījumu un tehnoloģiju 
attīstības padomes rpeikšsēdētājam, David Cooksey no Eiropas Pašu kapitāla 
asociācijas un Kimmo Halme no Advansis Oy par vērtīgo ieguldījumu un padomiem. 
Turklāt mēs vēlamies pateikties vairākiem rūpniecības, valdību un universitāšu  
vecākajiem ekspertiem visā ES par operatīvi sniegto vērtīgo ieguldījumu konkrētu 
jautājumu risināšanā, kā arī Komisijas dienestiem, kuri mūs vienmēr atbalstīja un pēc 
mūsu lūguma sniedza plašu informāciju. 
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Kopsavilkums 
Šajā ziņojumā izklāstīta Novatoriskas Eiropas veidošanas stratēģija. Tās 
īstenošanai ir nepieciešams novatorisku preču un pakalpojumu tirgus, mērķtiecīgi 
piešķirti resursi, jaunas finanšu struktūras un cilvēku, naudas un organizāciju 
mobilitāte. Šo priekšnosacījumu apvienojums nozīmē modeļa maiņu, krietni 
pārsniedzot šauro P&A un inovācijas politikas jomu.  
Mūsu svarīgākais ierosinājums ir noslēgt Pētījumu un jauninājumu paktu, kas ir 
vajadzīgs, lai sekmētu pasākumu īstenošanu ceļā uz novatorisku Eiropu.   Tam būtu 
nepieciešams milzīgs gribasspēks un apņemšanās no politikas, 
uzņēmējdarbības un sociālo līderu puses. Ir jāturpina un jāpastiprina pašreizējie 
centieni saskaņā ar pārskatīto Lisabonas stratēģiju, taču ar to vien nepietiek.  Turklāt 
ir nepieciešami vienlaicīgi un pilnībā saskaņoti centieni trijās jomās, kuras veido 
Paktu un kuras mēs izmantojam šā ziņojuma strukturēšanai:  

1. Mūsu svarīgākais ierosinājums ir nodrošināt Eiropai inovācijai labvēlīgu 
uzņēmējdarbības tirgu, jo tā trūkums ir galvenais šķērslis ieguldījumiem 
pētījumos un jauninājumos. Lai to panāktu, ir jāveic pasākumi 
reglamentēšanas, standartizēšanas, publiskā iepirkuma, intelektuālā īpašuma 
jomā, kā arī jāsekmē kultūra, kas atzinīgi novērtē jauninājumus.  Liela mēroga 
stratēģiskās darbībās  jāapvieno piegāde un minētie pasākumi pieprasījuma 
radīšanai. Daži piemēri būtu: e–veselība, farmācija, enerģētika, vide, 
transports un loģistika, drošība un digitālais saturs. Jāieceļ neatkarīgs 
augsta līmeņa koordinators, lai saskaņotu Eiropas pasākumus katrā 
atsevišķā jomā. 

2. Mēs uzskatām, ka 3 % mērķis ir novatoriskas Eiropas rādītājs, bet ne mērķis 
pats par sevi. Jāveic pasākumi, lai vairotu izcilai zinātnei, rūpnieciskajai P&A 
un zinātnes un rūpniecības savstarpējai saistībai vajadzīgos resursus. 
Jāpaaugstina P&A produktivitāte. Jātrīskāršo pētījumiem un jauninājumiem 
izmantojamo struktūrfondu proporcija. 

3. Jāpanāk daudz lielāka mobilitāte trīs līmeņos: Cilvēkresursu jomā ievērojami 
jāpaaugstina mobilitāte pāri robežām; attiecībā uz finanšu mobilitāti ir 
nepieciešama efektīva riska kapitāla nozare un jauni finanšu instrumenti uz 
zinātnes atziņām balstītai ekonomikai;   organizācijas un zināšanu 
mobilitāte nozīmē jau izveidoto struktūru saistīšanu, lai izveidotu jaunas 
saites, izmantojot Eiropas tehnoloģiju platformu un kopu instrumentus. 

P&A un jauninājumiem vajag vēl vairāk resursu, taču ar tiem vien nepietiek, lai 
sasniegtu novatoriskas Eiropas mērķi.  Ir jāmaina paradigma, saglabājot Eiropas 
vērtības jaunā sociālā struktūrā. 
Neatkarīgai uzraudzības komitejai ar Komisijas atbalstu katru gadu jāziņo par 
progresu, kas panākts saistībā ar Paktu.  
Eiropai un tās pilsoņiem ir jāsaprot, ka to dzīves līmenis ir apdraudēts, taču, 
pateicoties pētījumiem un jauninājumiem, ceļš uz labklājību ir vaļā, ja valstu vadītāji 
uzsāks liela mēroga pasākumu īstenošanu, kamēr vēl nav par vēlu. 
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