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Astratt 

L-istudju jeżamina d-dimensjoni territorjali tal-RTDI kif appoġġjati mill-
Fondi Strutturali u l-Programm ta' Qafas. Analiżi komprensiva tal-muturi 
ta' innovazzjoni tiżvela ostakoli u fatturi ta' suċċess fir-realizzazzjoni ta' 
approċċ territorjali għall-RTDI. Studji fuq 23 każ speċifiku jillustraw 
approċċi li jrawwmu l-innovazzjoni u l-innovazzjoni reġjonali appoġġjati 
mill-fondi Ewropej. L-istudju jissuġġerixxi li għandhom jissaħħu l-
kapaċitajiet reġjonali għall-utilizzazzjoni tal-fondi ta' Koeżjoni RTDI u 
għat-titjib tal-integrazzjoni fir-realtà lokali tal-proġetti ta' riċerka.  
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

L-għan tal-Istrateġija ta' Liżbona diġà kien ambizzjuż - għall-Unjoni Ewropea biex issir "l-
iktar ekonomija bbażata fuq l-għarfien dinamika u kompetittiva fid-dinja sal-2010" - meta 
kienet ipproklamata fl-2000. L-isfida oriġinali, imfassla mill-ġdid fl-2005, kienet ukoll waħda 
enormi, biex jinħolqu aktar impjiegi u impjiegi aħjar permezz tal-immodernizzar tal-
ekonomija Ewropea.  

Dawn l-għanijiet komprensivi kienu irfinati f'miri speċifiċi: 3% tal-Prodott Gross Domestiku 
(PGD) tal-Ewropa investit fir-Riċerka u Żvilupp (R&D); u rata ta' impjieg ta' 70% tal-
popolazzjoni attiva, li kellhom jintlaħqu sal-aħħar tas-sena d-dieħla (2010). Issa żdied 
element addizzjonali ma' din il-matriċi, ir-riċessjoni ekonomika globali bl-impatti negattivi 
tagħha fuq l-impjiegi, il-konsum u l-investiment. Appoġġ mill-UE għal, u l-faċilitazzjoni ta', 
Riċerka, Żvilupp Teknoloġiku u Innovazzjoni (RTDI) huwa wieħed mill-approċċi ta' politika 
prinċipali użati biex jinkisbu dawn l-għanijiet. 

Dan l-istudju għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew jeżamina dan il-
qasam kollu fl-isfond "Lejn it-territorjalizzazzjoni tal-Politiki Ewropej dwar ir-Riċerka u l-
Iżvilupp u dwar l-Innovazzjoni”. Huwa jindirizza din il-ħidma permezz ta' reviżjoni estensiva 
ta' dokumenti u r-riċerka ppubblikata, issupplimentata mill-istudju ta' 23 każ speċifiku ta' 
esperjenzi ta' innovazzjoni madwar l-UE. Eżempji xierqa ta' studji ta' każijiet huma kkwotati 
fl-istudju kollu. Il-kampjun sħiħ ta' astratti ta' studji ta' każijiet jista' jinstab fl-Anness. 

Kapitolu 2 jistabbilixxi l-pedamenti billi jittratta l-kwistjoni vitali, ovvja, iżda spiss mhux 
indirizzata biżżejjed, ta' x'inhi fil-fatt l-innovazzjoni, u liema elementi jwasslu għal 
innovazzjoni ekonomika, teknoloġika u soċjali ta' suċċess. Dan mhux eżerċizzju 
akkademiku għat-tiftix tal-għarfien għall-gost li wieħed ikollu l-għarfien. Għarfien tar-
realtajiet tal-innovazzjoni u l-elementi li jiffavorixxuha jrid ikun sine qua non għall-
evalwazzjoni tal-politiki eżistenti ta' appoġġ għall-innovazzjoni u biex wieħed jissuġġerixxi 
l-azzjonijiet l-aktar effettivi li għandhom jittieħdu fil-futur.  

Ir-riċerka turi li l-investiment pubbliku fl-RTDI għandu fil-fatt impatt pożittiv fuq it-tkabbir u 
l-impjiegi. Impatt pożittiv li huwa, madankollu, aktar viżibbli fuq perjodu ta' żmien twil. L-
investiment pubbliku jiffaċilita u jagħti spinta lill-innovazzjoni, iżda huwa biss wieħed mill-
fatturi li jagħmlu dan. Il-kisba tat-taħlita t-tajba ta' dawn il-fatturi għalhekk hija waħda 
mill-elementi fundamentali tas-suċċess. 

Wara li kienet stabbilita definizzjoni prattika tal-innovazzjoni, l-isfida suċċessiva kienet id-
definizzjoni tal-RTDI. It-terminu fil-fatt jiddeskrivi sett ta' proċessi li kultant, għalkemm 
mhux dejjem, ikunu marbuta bejniethom. F'ditti kbar jew industriji b'teknoloġija aktar 
għolja l-innovazzjoni sikwit isegwi metodu lineari klassiku fejn id-dipartimenti ta' Riċerka u 
Żvilupp jiżviluppaw prodotti ġodda li  mbagħad jgħaddu mit-testijiet għall-produzzjoni 
ġewwa l-kumpanija. F'industriji b'teknoloġija inqas għolja u f'ħafna intrapriżi ta' daqs żgħir 
u medju (SMEs) l-innovazzjoni ta' spiss tiġi minn sorsi oħra - netwerks informali, feedback 
mill-klijenti u mill-fornituri, istituzzjonijiet jew persunal tal-innovazzjoni. L-identifikazzjoni 
tan-natura ekonomika reali ta' reġjun għalhekk tinfluwenza l-għażla ta' miżuri ta' appoġġ 
għall-innovazzjoni. 

L-innovazzjoni titwieled fil-punt fejn jiltaqgħu l-interazzjonijiet bejn il-ħolqien u d-diffużjoni 
tal-għarfien u l-interazzjonijiet bejn l-applikazzjoni tal-għarfien u l-isfruttament tiegħu. 
Dawn l-interazzjonijiet jiġru in situ u fir-reġjun – fejn ta' spiss jissejħu l-"buzz" lokali – u 
għandhom ukoll jiffurmaw parti mill-kanali ta' informazzjoni  u innovazzjoni globali. L-SMEs 
kultant ikunu iżolati minn tal-ewwel, u sikwit ma jkollhomx konnessjonijiet mat-tieni. Atturi 
tal-politika reġjonali għandhom rwol ewlieni fl-iffaċilitar tas-"Sistemi ta' Innovazzjoni 
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Reġjonali" fejn il-benefiċjarji potenzjali huma identifikati, imbagħad integrati f'ambjenti ta' 
'innovazzjoni pożittiva'. 

L-innovazzjoni kważi dejjem tirrikjedi ħafna ħaddiema, u sikwit tista' tirrikjedi ħafna kapital 
ukoll. Ekonomiji ta' skala u aċċess għall-finanzjament operattiv u ta' kapital għalhekk 
għandhom rwol determinanti biex jipperswadu lid-ditti biex jirriskjaw l-investimenti 
meħtieġa, u hu meħtieġ ukoll li jingħatalhom appoġġ meta jieħdu r-riskju. L-innovazzjoni 
għalhekk tibda titqies bħala 'beni pubbliku'. L-azzjoni pubblika hija essenzjali biex ikunu 
kkontrobilanċjati l-imperfezzjonijiet tas-suq.  Inkella l-innovazzjoni ser tibqa' tiġi 
kkonċentrata f'dawk ir-reġjuni li diġà għandhom rekord stabbilit ta' innovazzjoni. 

Appoġġ bħal dan jista' jkopri firxa wiesgħa ta' azzjonijiet mill-iżvilupp tal-infrastruttura 
permezz ta' inċentivi finanzjarji għat-taħriġ, materjal ta' gwida u ħafna oħrajn. Elementi ta' 
appoġġ organizzattivi u tas-soċjetà jistgħu jirriżultaw importanti daqs l-innovazzjoni 
teknoloġika fit-tisħiħ ta' ekonomija bbażata fuq l-għarfien madwar l-UE. 

Il-Kapitolu 3 jiffoka fuq id-dimensjoni territorjali tal-politiki attwali Ewropej dwar l-
RTDI. Hawnhekk varjetà ta' strumenti jimmobilitaw riżorsi konsiderevoli biex jappoġġjaw l-
għanijiet ta' Liżbona għall-perjodu ta' programmazzjoni kurrenti 2007-2013. L-istrumenti 
primarji huma l-Fondi Strutturali, il-Programm ta' Qafas għar-Riċerka (FP7), u l-Programm 
Kompetittività u Innovazzjoni (CIP). 

60% tal-Fondi ta' Koeżjoni għall-Konverġenza u 75% ta' dawk għall-Kompetittività issa 
huma assenjati għall-għanijiet relatati ma' Liżbona. Dawn il-proporzjonijiet huma 
obbligatorji għall-Istati Membri l-antiki (UE 15) u fakultattivi għall-Istati Membri l-ġodda 
(UE 12). Il-Programmi Operattivi tal-Fond Strutturali jiddedikaw madwar €26 biljun għall-
miżuri ta' RTDI. Ammont li jitla' għal €86 biljun jekk ikun inkluż sett usa' ta' miżuri relatati 
mal-innovazzjoni. Is-7 Programm ta' Qafas għandu baġit ta' € 53.2 biljun, u s-CIP jżid 
€3.6biljun ulterjuri. 

Dawn l-istrumenti issa għandhom perjodu ta' programmazzjoni komuni, iżda l-fatt li kienu 
mfassla bil-ħsieb ta' miri ta' innovazzjoni u udjenzi differenti, għadu jinfluwenza d-
deċiżjonijiet tagħhom rigward il-finanzjament.  

Il-Fondi Strutturali għandhom tendenza li jikkonċentraw fuq l-infrastruttura ta' 
innovazzjoni, bil-parti l-kbira tal-fondi jmorru għall-produtturi tal-għarfien. Relattivament 
huma ftit il-fondi disponibbli għal dik li tista' tissejjaħ il-governanza tal-innovazzjoni. Din il-
konċentrazzjoni tispjega parzjalment, u kważi ċertament tipperpetwa, il-konċentrazzjoni 
eċċezzjonali ta' finanzjament għall-RTDI mill-Fond Strutturali fuq ir-reġjuni li kellhom 
suċċess akbar fl-innovazzjoni.  

L-FP7 jiffoka fuq l-eċċellenza fir-riċerka, għalhekk hemm tendenza li dawk li japplikaw 
għall-iffinanzjar mill-FP ikunu dawk bl-akbar potenzjal għall-eċċellenza fir-riċerka. L-FP7, 
għall-ewwel darba, għandu element ta' kapaċitajiet reġjonali u flimkien mal-inizjattiva 
Reġjuni ta' Għarfien, issa jinkludi 8.35% tal-finanzjament mill-FP7. L-applikazzjonijiet taħt 
dawn l-intestaturi kienu ħafna iktar mir-riżorsi (limitati) disponibbli. 

Inevitabilment titfaċċa l-kwistjoni tal-konċentrazzjoni żejda fuq in-naħa tal-provvista, meta 
mqabbla mal-innovazzjoni mmexxija mid-domanda. L-RIS/RITTS 1994-2006 kienet 
inizjattiva unika li kienet tinvolvi l-partijiet interessati lokali u tgħinhom janalizzaw il-
bżonnijiet u l-possibiltajiet ta' innovazzjoni tagħhom. 
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Il-kwistjoni dwar jekk għandux jittieħed approċċ iktar “Triple-Helix” għall-innovazzjoni, li 
jinvolvi ċentri ta' produzzjoni ta' għarfien, ċentri ta' implimentazzjoni ta' għarfien u ċ-ċentri 
ta' amministrazzjoni lokali sikwit lanqas biss titqajjem u inqas u inqas ma tkun indirizzata. 

L-istudju jikkonkludi li riżorsi sinifikanti, għalkemm inadegwati, huma disponibbli permezz 
ta' strumenti differenti. L-ebda wieħed minn dawn l-istrumenti ma kien imfassal 
speċifikament biex jindirizza l-innovazzjoni reġjonali bħala tali, u għandhom it-tendenza li 
jiffukaw fuq aspetti tal-innovazzjoni, aktar milli fuq l-innovazzjoni bħala proċess koeżiv.  

Dan iwassal b'mod naturali għall-irwol tal-governanza fil-politiki ta' innovazzjoni, li huwa 
s-suġġett tal-Kapitolu 4. Il-governanza għandha rwol kruċjali fl-ekonomiji bbażati fuq l-
għarfien. It-tendenza fil-governanza qed issir dejjem aktar waħda ta' governanza permezz 
ta' networks li jinvolvu l-partijiet interessati differenti kollha. 

Hemm tendenza li wieħed jista' jifhem, li l-politiki nazzjonali għall-RTDI jikkonċentraw fuq 
zoni fejn diġà nkiseb suċċess, notevolment fuq zoni urbani ċentrali. Reġjuni inqas iffavoriti 
għalhekk għandhom it-tendenza li jfittxu l-inizjattivi Ewropej sabiex jgħinuhom isibu 
rimedju għal dan l-iżbilanċ. Dan issaħħaħ il-bżonn għall-netwerks ta' governanza fuq ħafna 
livelli fil-qasam tal-innovazzjoni. Il-partijiet interessati jridu jaħdmu flimkien fuq livell lokali 
(orizzontali) u mal-livelli (vertikali)nazzjonali u Ewropej. 

Il-politika ta' innovazzjoni tirrikjedi evoluzzjoni mill-fehim tal-proċess ta' innovazzjoni għal 
waħda ta' kisba ta' mudell ta' governanza. Din il-bidla la hija omoġenja u lanqas universali 
għaliex hemm ammont ta' inerzja fl-istrutturi kollha ta' governanza. Il-bilanċ reali bejn il-
bidla fil-politika ta' innovazzjoni u l-inerzja ta' uħud mill-partijiet interessati tvarja kważi 
każ b'każ. 

Politiki ta' innovazzjoni reġjonali ta' suċċess jeħtieġu kapaċitajiet organizzattivi, 
istituzzjonali u finanzjarji biex jiffaċilitaw u jappoġġjaw ir-rabta tas-settur tan-negozju 
reġjonali ma' netwerks usa'. Għalkemm din il-ħtieġa hija rikonoxxuta minn ħafna, ftit huma 
r-riżorsi disponibbli għall-iżvilupp ta' kapaċitajiet reġjonali umani u materjali bħal dawn, 
meta mqabbla ma' dawk disponibbli għall-proġetti.  

L-approċċi u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-istrumenti Ewropej differenti għandhom 
tendenza li fil-biċċa l-kbira jirriżervaw rwol maniġerjali/ta' implimentazzjoni/ta' 
utilizzazzjoni għall-partijiet interessati lokali u reġjonali. L-iżvilupp ta' sistema RTDI 
effettiva ta' governanza fuq bosta livelli jeħtieġ rwol akbar għall-partijiet interessati lokali 
fit-tfassil u d-definizzjoni ta' ħafna mill-elementi. 

L-inizjattivi tal-Komunità LEADER u EQUAL appoġġjaw il-ħolqien ta' mudelli ġodda ta' 
governanza b'mod partikolari l-involviment attiv tal-partijiet interessati lokali u appoġġjaw 
l-innovazzjoni f'kuntest mhux teknoloġiku, iżda f'kuntest tas-soċjetà u ta' governanza.  
LEADER+ kien ukoll strumentali fl-appoġġ għall-ħolqien ta' proġetti lokali/territorjali. 

L-esperjenza tissuġġerixxi li l-kapaċità ta' korp reġjonali li jieħu inizjattiva u jibni netwerks 
operattivi li jinvolvu l-partijiet interessati bħall-atturi lokali edukattivi u ekonomiċi għandha 
rwol importanti daqs kemm hu importanti l-istatus formali tal-korp reġjonali inkwistjoni. 

Il-Kapitolu 5 għandu l-għan li jiġbor dawn il-punti differenti kollha f'sett relattivament 
koerenti ta' konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet. 

Il-fehim tal-innovazzjoni u approċċ lejha bħala proċess dinamiku u kumpless li jinvolvi l-
partijiet interessati tagħha u li hu influwenzat mill-ambjent tagħha huwa sine qua non 
għall-immodernizzar tal-ekonomija tal-Ewropa. L-istrateġija ta' Liżbona għalhekk teħtieġ li 
ssaħħaħ l-irwol tal-innovazzjoni reġjonali bħala mutur tal-bidla u t-tkabbir lejn ekonomija 
Ewropea aktar moderna.  
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Ir-realtajiet reġjonali, b'mod partikolari d-differenzi tagħhom, jeħtieġ li jitqiesu bħala assi 
għall-iżvilupp aktar milli bħala ostakli. Dan jissuġġerixxi li dawk li jfasslu l-politika 
għandhom jevitaw li jfasslu u jipproponu l-approċċi standard għall-innovazzjoni fejn l-istess 
programm jitiqies li jgħodd għal kulħadd.  Ir-riċerka teħtieġ li tissaħħaħ f'termini ta' fehim 
tal-ħtiġijiet tal-innovazzjoni u l-ostakoli fl-isfondi industrijali u reġjonali differenti. Lill-
partijiet interessati lokali għandhom jingħataw pariri ċari li jistgħu jimxu fuqhom. Jista' jkun 
li materjal għall-pariri jrid jiġi prodott fil-lingwi nazzjonali. 

Ir-reġjuni jridu jkunu involuti fil-proċess kollu. Filwaqt li riżorsi addizzjonali huma ċertament 
meħtieġa, strateġiji differenzjati lokali u reġjonali jtejbu l-qligħ fuq il-livelli ta' investiment 
attwali. L-irwol tar-reġjuni fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' strateġiji bħal dawn għandu 
jkun imtejjeb. Din mhix tant kwistjoni ta' kompetenzi formali, iżda aktar waħda ta' riżorsi 
flessibbli u appoġġ għall-bini tal-kapaċità. 

L-innovazzjoni għandha tkun fil-qalba tal-politiki ta' koeżjoni u għandha ssaħħaħ il-
proċessi ta' innovazzjoni fl-isfondi reġjonali. L-innovazzjoni teħtieġ kamp ta' applikazzjoni 
aktar wiesa' - speċjalment fir-reġjuni l-aktar dgħajfa. Metodi ġodda ta' politika li jinvolvu 
lill-atturi rilevanti fl-iżvilupp konġunt ta' strateġiji, u fl-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni 
tagħhom, jeħtieġu appoġġ, sostenn u tisħiħ mill-politiki Ewropej. L-estensjoni tal-kamp ta' 
applikazzjoni tal-innovazzjoni minn wieħed teknoloġiku għal wieħed tas-soċjetà u 
organizzattiv, bl-aċċettazzjoni tal-bażi trippla (korpi pubbliċi-riċerka-industrija) u b'rabta 
mal-atturi u sistemi nazzjonali u internazzjonali hija approċċ li jeħtieġ aktar attenzjoni.  
Għandhom isiru sforzi sistematiċi biex jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw il-komunikazzjoni u l-
koperazzjoni interreġjonali. 
 Sforzi bħal dawn ikunu inutli jekk ma jinkludux biżżejjed riżorsi finanzjarji.   
Azzjonijiet li jsaħħu l-kompetenzi ta' żvilupp reġjonali għandhom ikunu appoġġjati.  Dan l-
appoġġ jista' jinkludi inċentivi u riżorsi għall-iżvilupp ta' strateġiji ta' innovazzjoni reġjonali. 
Għandhom isiru sforzi biex jitnaqqsu jew jittaffew l-ostakli għar-reġjuni u l-SMEs biex 
jibbenefikaw mill-approċċi ta' innovazzjoni skont il-varji politiki settorjali Ewropej. 

Għandha tkun evalwata l-effettività tal-allokazzjoni ta' fondi għal għanijiet speċifiċi.  
Attenzjoni partikolari għandha tingħata lill-miżuri għat-titjib tal-kapaċitajiet ta' assorbiment 
reġjonali permezz tal-bini tal-kapaċità. Kapaċitajiet akbar u parteċipazzjoni akbar 
probabbilment iwasslu għal approċċi differenti f'reġjuni differenti. Is-sistemi ta' 
finanzjament ikunu jeħtieġu flessibiltà biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jirrispondu għal dawn 
l-approċċi differenti, inkluż aktar kapital ta' riskju u mekkaniżmi oħra ta' finanzjament 
għall-impriżi. 

Ir-RIS/RITTS huwa l-uniku strument ta' politika Ewropew li jappoġġja l-iżvilupp fuq il-bażi 
ta' analiżi ta' sistemi reġjonali ta' innovazzjoni, ta' kapaċitajiet u ta' implimentazzjoni - 
inkluż in-netwerking u l-iskambju ta' esperjenzi. Għandu jkun stabbilit mill-ġdid programm 
ta' dan it-tip.  Elementi ta' suċċess tal-approċċ RIS/RITTS, speċjalment il-koperazzjoni bejn 
l-atturi reġjonali tal-Istati Membri differenti u r-reġjuni jeħtieġ li jissaħħu fl-elementi kollha 
tal-programm. Il-politiki Ewropej għandhom rwol importanti ħafna fl-għoti ta' gwida, 
direzzjonijiet u appoġġ għal approċċi bħal dawn. Il-mainstreaming ta' approċċi innovattivi 
bħar-RIS/RITTS, Leader u EQUAL iġib ir-riskju tal-eliminazzjoni ta' dawn l-approċċi tan-
niċċa, għaliex dawn ta' spiss ikun diffiċli li jiġu kkonċiljati mingħajr problemi fil-politiki 
tradizzjonali. Mill-politiki Ewropej hija mitluba innovazzjoni stimulanti fit-tfassil tal-politika.  

Għalkemm il-politika Ewropea tar-Riċerka għandha tkompli tappoġġja l-eċċellenza, 
għandha tingħata aktar attenzjoni għall-integrazzjoni aħjar tal-proġetti  tal-FP7 fir-reġjuni 
fejn dawn jiġu mwettqa. Inizjattivi li jorbtu l-FP7 mal-parteċipanti reġjonali u dawk li jfasslu 
l-politika stimulaw ħafna proġetti interessanti. Ladarba d-domanda ssuperat il-fondi 
disponibbli, jinħtieġu aktar riżorsi u b'mod urġenti f'dan il-qasam.  
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L-essenza tal-limiti differenti u l-ostakoli li identifika dan l-istudju, u r-rakkomandazzjonijiet 
li jressaq biex dawn jitneħħew jew tal-inqas jittaffew, hija li l-approċċ tal-politika globali 
għandu jkun iktar iffukat fuq ir-reġjuni. Element ewlieni ta' dan il-fokus imtejjeb, għandu 
jkun l-involviment akbar tal-partijiet interessati reġjonali fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' 
dawk il-politiki vitali. 

Minħabba l-iskala tal-isfidi li qed tiffaċċja l-innovazzjoni fl-Ewropa, u kemm ir-reċessjoni 
ekonomika laqtet fil-fond, riżorsi akbar żgur se jkunu meħtieġa. Dawn ikunu iktar effettivi 
jekk il-ħiliet, l-għarfien u l-ideat tal-utenti aħħarin jiffurmaw parti integrali mit-teħid tad-
deċiżjonijiet dwar kif dawk ir-riżorsi jistgħu jintużaw l-aħjar. 

 


