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Anmärkning 
Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som agerar i 
kommissionens namn kan ta ansvar för hur uppgifterna används. 
Synpunkterna i den här rapporten är författarnas och återspeglar inte 
nödvändigtvis kommissionens åsikter. 

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


Expertgruppen 
 
Uppdrag 
 
Gruppens uppdrag består av att före rådets vårmöte 2006 förse kommissionen med 
synpunkter, råd och rekommendationer dels om metoder för att påskynda 
genomförandet av planerade nya initiativ på EU-nivå eller nationell nivå, som syftar till 
att stärka EU:s forsknings- och innovationsförmåga mot bakgrund av den reviderade 
Lissabonstrategin, dels om ytterligare användningsområden och initiativ som gruppen 
anser relevanta. 
 
Medlemmar 
 
 

 Esko Aho (ordförande) – tidigare president i Finland och ordförande i finska 
nationalfonden för forskning och utveckling (Sitra)  

 
 Dr Jozef Cornu – ordförande i kommissionens rådgivande grupp för 

informationssamhällets teknik (ISTAG), tidigare ordförande och verkställande 
direktör i Alcatel Telecom, styrelseledamot i Alcatel, KBC Group, AfgaGevaert, 
Barco & Arinso. 

 
 Professor Luke Georghiou (rapportör) – ställföreträdande dekanus för 

forskning vid humanistiska fakulteten, professor i vetenskaps- och teknikpolitik 
och –förvaltning, direktör vid PREST, Manchester Business School - University 
of Manchester. 

 
 Professor Antoni Subirá – tidigare minister för industri, handel och turism i 

den katalanska regeringen, professor vid IESE-handelshögskolan i Barcelona, 
ordförande för den rådgivande styrelsen för konkurrensinstitutet TCI, 
styrelseledamot hos Mercapital och ledamot i den rådgivande styrelsen för 
Europas räkning vid Air Products.  

 
 
 
Särskilda omnämnanden 
 
Panelen skulle vilja tacka för de mycket värdefulla synpunkterna och råden från Dr. 
Knut Consemüller, ordförande för det österrikiska rådet för forskning och teknisk 
utveckling, Sir David Cooksey från ”European Venture Capital Association” och 
Kimmo Halme från Advansis Oy. Vi skulle också vilja tacka flera experter från 
industrin, statliga organ och universitet i EU som med kort varsel kommit med 
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värdefulla kommentarer på vissa avsnitt, samt de kommissionstjänstemän som givit 
oss stöd och på vår begäran ställt stora mängder information till vårt förfogande. 
 

Sammanfattning 
I den här rapporten presenteras en strategi för att skapa ett innovativt Europa. För 
att uppnå det målet krävs en kombination av en marknad för innovativa varor och 
tjänster, riktade resurser, nya finansiella strukturer och rörlighet för människor, pengar 
och organisationer. Sammantaget innebär detta ett systemskifte som går långt 
utanför det snäva området som utgörs av politiken för forskning och utveckling samt 
innovation.  
Vår viktigaste rekommendation är att det behövs en pakt för forskning och 
innovation som motor för ett innovativt Europa. Detta kräver stora ansträngningar 
och engagemang från ledande personer inom politik, företagsvärlden och 
samhället. Dagens insatser för att uppnå målen i den reviderade Lissabonstrategin 
bör fortsätta och förstärkas, men det är inte tillräckligt. De behöver kompletteras med 
samtidiga och inbördes anpassade insatser på följande tre områden som utgör 
pakten och som används för att strukturera den här rapporten:  

1. Tyngdpunkten i våra rekommendationer ligger på behovet av att det skapas en 
innovationsvänlig marknad för de europeiska företagen. Avsaknaden av en 
sådan utgör huvudhindret för investeringar i forskning och innovation. Det 
kommer att krävas åtgärder i fråga om regleringar, normer, offentlig 
upphandling, immaterialrätt och att man gynnar en kultur som främjar 
innovation. En kombination av tillgång och dessa åtgärder för att skapa 
efterfrågan borde koncentreras i storskaliga strategiåtgärder. Vi lyfter fram 
följande exempel: e-hälsa, läkemedel, energi, miljö, transport och logistik, 
säkerhet och digitalt innehåll. Det bör utses en oberoende 
högnivåsamordnare för att leda de europeiska insatserna inom varje område. 

2. För oss är treprocentsmålet en indikator på ett innovativt Europa, inte ett 
självändamål. Det behövs åtgärder för att öka resurserna till vetenskap av 
högsta kvalitet, industriell forskning och utveckling samt kopplingen mellan 
vetenskap och industri. Produktiviteten inom forskning och utveckling måste 
ökas. Den andel av strukturfonderna som går till forskning och innovation 
borde tredubblas. 

3. Dessutom måste rörligheten förbättras kraftigt på följande tre nivåer: 
arbetskraften måste kunna öka sin rörlighet över gränserna, i fråga om den 
finansiella rörligheten krävs en effektiv riskkapitalsektor och nya finansiella 
instrument för den kunskapsbaserade ekonomin, rörlighet inom organisation 
och kunskap innebär att man rör sig över etablerade strukturer för att skapa 
nya länkar genom de instrument som finns i form av europeiska 
teknikplattformar och -kluster. 

Ökade resurser till forskning och utveckling samt innovation är visserligen 
nödvändiga, men det är ändå otillräckligt för att uppnå målet om ett innovativt Europa. 
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Det behövs ett systemskifte där de europeiska värdena bevaras, men inom en ny 
social struktur. 
En oberoende övervakningspanel med stöd från kommissionen kommer att 
rapportera årligen om de framsteg som gjorts i fråga om pakten.  
Europa och dess medborgare bör inse att deras livsstil hotas, men också att vägen till 
framgång genom forskning och innovation ligger öppen om deras ledare omedelbart 
vidtar kraftfulla åtgärder innan det är för sent. 
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