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Juridische kennisgeving 
De Europese Commissie noch enige persoon die namens de Commissie 
optreedt, is verantwoordelijk voor het gebruik dat van onderstaande 
informatie kan worden gemaakt. 
De zienswijzen in dit verslag zijn die van de auteurs en geven niet 
noodzakelijk de zienswijze en het beleid van de Europese Commissie 
weer. 

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


De groep van deskundigen 
 
Mandaat 
 
Het mandaat van de groep bestaat erin vóór de Europese Lente Raad van 2006 aan 
de Europese Commissie advies en aanbevelingen te verstrekken betreffende (1) 
manieren voor het versnellen van de uitvoering van geplande nieuwe initiatieven op 
EU- of nationaal niveau die gericht zijn op het versterken van de onderzoeks- en 
innovatieprestaties van de EU in het kader van de herziene Lissabon strategie; en (2) 
bijkomende onderwerpen en initiatieven die de groep relevant acht. 
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voorzitter van het Fins Nationaal fonds voor onderzoek en ontwikkeling (Sitra)  

 
 Dr. Jozef Cornu – Voorzitter van de Adviesgroep inzake technologieën van de 

informatiemaatschappij bij de Commissie (ISTAG), voormalig voorzitter en 
gedelegeerd bestuurder van Alcatel Telecom, lid van de raad van bestuur bij 
Alcatel, KBC Group, Afga Gevaert, Barco & Arinso. 

 
 Prof. Luke Georghiou (rapporteur) - Associate Dean for Research, Faculteit 

van de Humane Wetenschappen, Professor Wetenschaps- en 
Technologiebeleid en Management, en Directeur van PREST aan de 
Manchester Business School – Universiteit van Manchester. 

 
 Prof. Antoni Subirá – Voormalig minister van Industrie, Handel & Toerisme in 

de Catalaanse regering, professor aan de IESE Business School (Barcelona), 
Voorzitter van de Adviesraad van de Competitiveness Institute TCI, bestuurslid 
bij Mercapital & lid van de Europese Adviesraad bij Air Products.  
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Het panel wil zijn dank betuigen voor de zeer nuttige inbreng en advies van Dr. Knut 
Consemüller, voorzitter van de Oostenrijkse Raad voor onderzoek en technologische 
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Dhr. Kimmo Halme van Advansis Oy. Bovendien willen wij graag verschillende 
hooggeplaatste deskundigen bij de industrie, de overheid en de universiteiten in de 
EU, die ons op korte termijn belangrijke input en feedback gegeven hebben over 
specifieke punten, danken, alsook de Commissiediensten die ons van het begin tot 
het einde hebben ondersteund en op ons verzoek veel informatie hebben verstrekt. 
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Samenvatting 
Dit verslag presenteert een strategie voor het creëren van een innovatief Europa. 
Om dit te bereiken is een combinatie vereist van een markt voor innovatieve 
goederen en diensten, gerichte middelen, nieuwe financiële structuren en mobiliteit 
van mensen, geld en organisaties. Samen vormen deze een paradigmaverschuiving 
die veel verder reikt dan het beperkte gebied van het O&O- en innovatiebeleid.  
Onze centrale aanbeveling is dat een Pact voor onderzoek en innovatie nodig is 
om de agenda voor een innovatief Europa aan te sturen. Dit vereist wilskracht en 
engagement van de politieke, bedrijfs- en sociale leiders. De huidige 
inspanningen met betrekking tot de herziene Lissabon Agenda moeten worden 
voortgezet en versterkt, maar zijn niet toereikend. Bovendien zijn simultane en 
gelijktijdige inspanningen nodig op de drie domeinen die het pact vormen en die wij 
gebruiken om dit verslag te structureren.  

1. Centraal in onze aanbevelingen staat de noodzaak voor Europa om te zorgen 
voor een innovatie-vriendelijke markt voor zijn bedrijven.  Het ontbreken van 
zo’n markt is de belangrijkste belemmering voor investeringen in onderzoek en 
innovatie. Dit vereist acties inzake regelgeving, normen, overheidsopdrachten, 
intellectuele eigendom en de bevordering van een innovatiecultuur. Een 
combinatie van aanbodmaatregelen en maatregelen om vraag te creëren moet 
centraal staan in grootschalige strategische acties. Wij wijzen verschillende 
voorbeelden aan: e-gezondheid, geneesmiddelen, energie, milieu, vervoer 
en logistiek, veiligheid en digitale inhoud. Er moet een onafhankelijke 
coördinator van hoog niveau worden aangesteld voor het orkestreren van de 
Europese actie op elk gebied. 

2. Wij zien de doelstelling van 3% als een indicator van een innovatief Europa, 
niet als een doel op zich. Er zijn maatregelen nodig om de middelen te 
verhogen voor excellente wetenschap, industriële O&O en de kruising tussen 
wetenschap en industrie. De productiviteit van O&O moet worden vergroot. 
Het deel van de Europese structuurfondsen dat aan onderzoek en innovatie 
wordt uitgegeven moet worden verdrievoudigd. 

3. Er is veel meer mobiliteit nodig op drie niveaus. Wat personen betreft is een 
radicale verandering in grensoverschrijdende mobiliteit nodig. Financiële 
mobiliteit vereist een effectieve risicokapitaalsector en nieuwe financiële 
instrumenten voor de kenniseconomie. Mobiliteit in organisatie en kennis 
houdt in dat men de gevestigde structuren overstijgt om nieuwe koppelingen 
mogelijk te maken via de Europese technologieplatforms en –clusters. 

 
Meer middelen voor O&O en innovatie is een noodzakelijke maar niet voldoende 
voorwaarde om de doelstelling van een innovatief Europa te bereiken. Een 
paradigmaverandering is nodig waarin de Europese waarden worden behouden, 
maar binnen een nieuwe sociale structuur. 
Een door de Commissie ondersteund onafhankelijk monitoring panel moet 
jaarlijks met een voortgangsverslag komen met betrekking tot het pact.  
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Europa en zijn burgers moeten zich realiseren dat hun manier van leven bedreigd 
wordt, maar ook dat de weg naar voorspoed via onderzoek en innovatie open ligt 
indien hun leiders nu grootschalige maatregelen nemen voordat het te laat is. 
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