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IL-POLITIKA GĦAR-RIĊERKA
U L-IŻVILUPP TEKNOLOĠIKU

Il-politika Ewropea għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (RTD) ilha qasam importanti
tal-leġiżlazzjoni Ewropea sa mill-ewwel Trattati Komunitarji, u ġiet estiża fil-bidu tas-
snin tmenin bl-istabbiliment ta' programm qafas Ewropew għar-riċerka. Mill-2014, il-
finanzjament tal-UE għar-riċerka kien fil-biċċa l-kbira miġbur taħt Orizzont 2020,
it-8 Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni li jkopri l-perjodu 2014-2020, li
għandu l-għan li jiżgura l-kompetittività globali tal-Ewropa.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 179 sa 190 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI

Sa mill-Att Uniku Ewropew, l-għan tal-politika tal-RTD tal-Unjoni kien li ssaħħaħ il-bażi
xjentifika u teknoloġika tal-industrija Ewropea u tħeġġiġha ssir iktar kompetittiva f'livell
internazzjonali. Barra minn hekk, l-Artikolu 179 tat-TFUE jispeċifika li "l-Unjoni għandu
jkollha l-objettiv li ssaħħaħ is-sisien xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha billi tistabbilixxi żona
ta' riċerka Ewropea li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien xjentifiku u t-teknoloġiji jiċċirkolaw
liberament".

IL-KISBIET

A. Programmi qafas għar-riċerka
L-ewwel programm qafas (FP) ġie stabbilit fl-1983, għal perjodu ta' erba' snin. Matul it-30 sena
sussegwenti, FPs suċċessivi pprovdew appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni ta' politiki
Ewropej ta' riċerka u innovazzjoni. L-FPs saru parti ewlenija tal-kooperazzjoni fir-riċerka fl-
Ewropa, u gradwalment kibru fid-daqs, fl-iskop u fl-ambizzjoni. L-objettiv tagħhom evolva
wkoll mill-appoġġ għall-kollaborazzjoni transfruntiera fir-riċerka u t-teknoloġija għat-tħeġġiġ
ta' koordinazzjoni verament Ewropea tal-attivitajiet u l-politiki. Illum, Orizzont 2020, it-8 FP,
huwa l-akbar u l-aktar ambizzjuż, b'baġit ta' kważi EUR 80 biljun. Barra minn hekk, programmi
oħra tal-UE joffru opportunitajiet relatati mar-riċerka, fosthom il-Fondi Strutturali u ta'
Investiment Ewropej (FSIE), COSME, Erasmus+, il-programm LIFE, il-Faċilità Nikkollegaw
l-Ewropa (CEF) u l-programmi tas-saħħa tal-UE.
B. Il-koordinazzjoni u l-kollaborazzjoni (internazzjonali)
L-iskema tan-Netwerk ta' Żona Ewropea tar-Riċerka (ERA-NET) ġiet varata fl-2002 bl-għan li
tappoġġja l-koordinazzjoni u l-kollaborazzjoni tal-programmi ta' riċerka nazzjonali u reġjonali
mwettqa fl-Istati Membri u f'pajjiżi assoċjati permezz ta' netwerking, anke permezz tal-'ftuħ
reċiproku' tal-programmi u l-implimentazzjoni ta' attivitajiet konġunti. Anke f'dan l-ispirtu ta'
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koordinazzjoni u kooperazzjoni, Orizzont 2020 ikopri l-ispejjeż operattivi ta' COST, qafas
intergovernattiv għall-Kooperazzjoni Ewropea fix-Xjenza u t-Teknoloġija mfassal apposta biex
jgħin fil-koordinazzjoni ta' riċerka ffinanzjata b'mod nazzjonali fil-livell Ewropew. Jantiċipa u
jikkomplementa l-attivitajiet tal-FPs. Barra minn hekk, Orizzont 2020 jikkoordina l-attivitajiet
tiegħu mal-inizjattiva intergovernattiva EUREKA biex jiġu promossi r-riċerka u l-innovazzjoni
internazzjonali u orjentati lejn is-suq. Permezz ta' EUREKA, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u
l-industriji qed jintroduċu prodotti, proċessi u servizzi ġodda fis-suq.
C. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) inħoloq fl-2008 bl-għan li jistimula
u jipprovdi innovazzjoni minn ta' quddiem fid-dinja permezz tal-ħolqien ta' Komunitajiet ta'
Konoxxenza u Innovazzjoni (KICs) integrati ħafna. Il-KICs jgħaqqdu l-edukazzjoni għolja, ir-
riċerka, il-kummerċ u l-intraprenditorija sabiex jipproduċu innovazzjonijiet ġodda u mudelli
ġodda ta' innovazzjoni li jistgħu jispiraw lil oħrajn biex isegwuhom.
Parteċipazzjoni
Proġett tipiku ffinanzjat mill-Unjoni jinvolvi entitajiet ġuridiċi, i.e. universitajiet, ċentri ta'
riċerka, kumpaniji (inklużi intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs)) u riċerkaturi individwali
minn diversi Stati Membri u minn pajjiżi assoċjati u pajjiżi terzi. L-FP huwa implimentat
permezz ta' programmi speċifiċi. Il-Komunità għandha diversi mezzi għad-dispożizzjoni tagħha
biex tilħaq l-objettivi tagħha tal-RTD f'dawn il-programmi speċifiċi:
— azzjonijiet diretti mwettqa miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) u ffinanzjati

kompletament mill-Unjoni;

— azzjonijiet indiretti, li jistgħu jkunu: (i) proġetti ta' riċerka kollaborattiva mwettqa minn
konsorzji ta' entitajiet ġuridiċi fl-Istati Membri, f'pajjiżi assoċjati u f'pajjiżi terzi; (ii)
netwerks ta' eċċellenza – Programm Konġunt ta' Attivitajiet implimentat minn għadd ta'
organizzazzjonijiet ta' riċerka, li jintegraw l-attivitajiet tagħhom f'qasam partikolari; (iii)
azzjonijiet ta' koordinazzjoni u appoġġ; (iv) proġetti individwali (appoġġ għal riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien); jew (v) appoġġ għat-taħriġ u l-iżvilupp tal-karriera ta' riċerkaturi,
prinċiplament għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

IL-PROGRAMM ORIZZONT 2020

F'Novembru 2011, il-Kummissjoni ressqet il-pakkett leġiżlattiv tagħha għal Orizzont 2020, il-
programm qafas attwali tal-UE għall-2014-2020. Orizzont 2020 huwa l-ewwel programm tal-
UE li jintegra r-riċerka u l-innovazzjoni, b'appoġġ imsaħħaħ għas-sħubijiet pubbliċi-privati
(PPPs), l-SMEs innovattivi u l-użu ta' strumenti finanzjarji.
Bl-introduzzjoni ta' sett uniku ta' regoli, Orizzont 2020 jissimplifika l-affarijiet b'mod sinifikanti
u jindirizza l-isfidi fis-soċjetà billi jgħin fit-tqarrib tar-riċerka u s-suq, pereżempju bl-għajnuna
lill-impriżi innovattivi sabiex jiżviluppaw l-iskoperti teknoloġiċi tagħhom fi prodotti fattibbli
b'potenzjal kummerċjali reali. Dan l-approċċ immexxi mis-suq jinkludi l-ħolqien ta' sħubijiet
mas-settur privat u l-Istati Membri sabiex jintużaw ir-riżorsi meħtieġa.
Orizzont 2020 jiffoka wkoll fuq il-kjarifika tal-objettivi, is-simplifikazzjoni tal-proċeduri, u l-
evitar tad-duplikazzjoni u l-frammentazzjoni. Barra minn hekk, tingħata attenzjoni lit-twessigħ
tal-parteċipazzjoni fil-programmi tal-UE min-naħa tal-SMEs u l-industrija, ir-riċerkaturi nisa,
l-Istati Membri aktar ġodda u l-pajjiżi terzi. Orizzont 2020 għandu wkoll l-għan li l-kumpaniji,
l-investituri, l-awtoritajiet pubbliċi, riċerkaturi oħra u dawk li jfasslu l-politiki jiġbru u jużaw
aħjar ir-riżultati.
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Orizzont 2020 huwa ffukat fuq tliet pilastri ewlenin:
— Xjenza Eċċellenti: Jappoġġja l-pożizzjoni tal-UE bħala dik l-aktar avvanzata fix-xjenza

b'baġit allokat ta' EUR 24,4 biljun, inkluża żieda fil-finanzjament ta' 77 % għall-Kunsill
Ewropew tar-Riċerka (ERC).

— Tmexxija Industrijali: Jgħin biex tiġi żgurata t-tmexxija industrijali fl-innovazzjoni b'baġit
ta' EUR 17,01 biljun. Dan jinkludi investiment ta' EUR 13,5 biljun f'teknoloġiji ewlenin,
kif ukoll aċċess akbar għal kapital u appoġġ għall-SMEs.

— Sfidi Soċjetali: Ġew allokati EUR 29,68 biljun biex jiġu indirizzati seba' sfidi soċjetali
Ewropej: is-saħħa, it-tibdil demografiku u l-benesseri; is-sigurtà tal-ikel, l-agrikoltura
sostenibbli, ir-riċerka tal-baħar u marittima u l-bijoekonomija; l-enerġija sikura, nadifa u
effiċjenti; it-trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat; l-azzjoni klimatika, l-effiċjenza fir-
riżorsi u l-materja prima; l-Ewropa f'dinja li qed tinbidel – soċjetajiet inklussivi, innovattivi
u riflessivi; u soċjetajiet siguri, protezzjoni tal-libertà u s-sigurtà tal-Ewropa u ċ-ċittadini
tagħha.

Numru ta' prijoritajiet huma indirizzati fi ħdan it-tliet pilastri ta' Orizzont 2020. Dawn jinkludu
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-dimensjoni tal-ġeneri fir-riċerka; ix-xjenzi soċjali u ekonomiċi u
l-istudji umanistiċi; il-kooperazzjoni internazzjonali; u t-trawwim tal-funzjonament u l-kisbiet
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u tal-Unjoni tal-Innovazzjoni, kif ukoll il-kontribut għal proġetti
ewlenin oħra ta' Ewropa 2020 (eż. l-Aġenda Diġitali). Hemm ukoll baġits allokati għat-'Tixrid
tal-Eċċellenza u t-twessigħ tal-parteċipazzjoni' u għax-'Xjenza mas-soċjetà u għaliha'.
Sabiex l-SMEs jiġu mħeġġa jinvolvu ruħhom, il-Kummissjoni pproponiet strument finanzjarju
ddedikat li jipprovdi grants għar-R&Ż u li jgħin bil-kummerċjalizzazzjoni, permezz ta' aċċess
għall-ekwità (finanzjament għall-investiment fi stadju bikri u fl-istadju ta' tkabbir) u faċilitajiet
ta' dejn (eż. self u garanziji).
F'Novembru 2013, il-Parlament adotta l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP), li fih alloka baġit ta'
EUR 77 biljun (fi prezzijiet tal-2013) għal Orizzont 2020. Madankollu, f'Ġunju 2015 l-adozzjoni
tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) naqqset l-ammont għal EUR 74,8 biljun.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Għal iktar minn 20 sena l-Parlament Ewropew ippromwova politika tal-RTD tal-UE iktar
ambizzjuża u talab żieda sostanzjali fin-nefqa totali għar-riċerka fl-Istati Membri sabiex
tinżamm u tissaħħaħ il-kompetittività internazzjonali tal-Ewropa. Il-Parlament kien favur ukoll
iktar kollaborazzjoni ma' sħab mhux fl-UE, integrazzjoni serja ta' attivitajiet bejn il-Fondi
Strutturali u l-FPs u approċċ immirat sabiex jottimizza l-involviment tal-SMEs u jiffaċilita
l-parteċipazzjoni ta' partijiet promettenti iktar dgħajfa. Il-Parlament insista wkoll fuq is-
simplifikazzjoni tal-proċeduri u l-inklużjoni ta' iktar flessibbiltà fil-programmi qafas, sabiex
ikun possibbli li r-riżorsi jiġu trasferiti għal oqsma iktar promettenti u li jkun hemm reazzjoni
għal ċirkostanzi li jinbidlu u prijoritajiet ġodda emerġenti għar-riċerka.
Fin-negozjati tat-trilogu dwar il-pakkett Orizzont 2020, li rriżultaw fi ftehim mal-Kunsill
f'Ġunju 2013, il-Membri tal-PE rnexxielhom jiksbu għadd ta' bidliet fil-proposta, b'mod
partikolari l-introduzzjoni ta' żewġ objettivi ġodda bi strutturi u b'linji baġitarji separati:
— Iż-żieda tal-kooperazzjoni u d-djalogu bejn il-komunità xjentifika u s-soċjetà u ż-żieda tal-

attraenza tal-karrieri fir-R&Ż għaż-żgħażagħ;

— It-twessigħ tal-firxa ta' parteċipanti fil-programm permezz ta' sħubijiet bejn l-
istituzzjonijiet, il-ġemellaġġ tal-persunal tar-riċerka u l-iskambju tal-aħjar prassi.
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Barra minn hekk, l-SMEs se jirċievu tal-anqas 20 % tal-baġit ikkombinat tal-pilastri “tmexxija
industrijali” u “sfidi soċjetali”. Aktar minn hekk, 7 % tal-baġit ikkombinat ta' dawn il-pilastri
huwa allokat għall-istrument iddedikat il-ġdid għall-SMEs maħsub biex jiżdied l-involviment
tal-SMEs fi proġetti ffinanzjati minn Orizzont 2020 (eż. billi tiġi ffaċilitata l-esternalizzazzjoni
tar-riċerka għall-SMEs mhux intensivi fir-riċerka u billi tiġi appoġġjata l-kooperazzjoni
bejniethom). Strument ġdid 'Rotta Rapida lejn l-Innovazzjoni' ġie varat fl-2015 biex inaqqas
iż-żmien 'mill-idea għas-suq' u biex iżid l-involviment tal-SMEs u l-industrija. Aċċess miftuħ
għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jirriżultaw minn finanzjament ta' Orizzont 2020 huwa
mandatorju fil-biċċa l-kbira tal-każijiet.
Sabiex jiġi aġġustat il-bilanċ bejn proġetti żgħar, medji u kbar, 40 % tal-baġit għat-teknoloġiji
futuri u emerġenti (parti mill-pilastru 1) huwa allokat għal finanzjament ħafif, miftuħ u reattiv ta'
proġetti kollaborattivi (FET Open). Il-Membri tal-PE allokaw ukoll 85 % tal-baġit għall-isfida
enerġetika (parti mill-pilastru 3) għar-riċerka dwar l-enerġija mhux mill-fjuwils fossili.
Matul in-negozjati tal-baġit tal-FEIS fl-2015, il-Parlament irnexxielu jnaqqas il-kontribuzzjoni
massima ta' Orizzont 2020 għall-FEIS minn EUR 2,7 għal EUR 2,2 biljun. Dan
it-tnaqqis ma affettwax l-ERC, l-MSCA jew il-programm 'Tixrid tal-eċċellenza u
twessigħ tal-parteċipazzjoni', iżda laqat l-aktar lill-programmi 'Xjenza Eċċellenti' (imnaqqas
b'EUR 209 miljun), 'Tmexxija Industrijali' (imnaqqas b'EUR 549 miljun) u 'Sfidi
Soċjetali' (imnaqqas b'EUR 1 biljun).
Biex tiġi evitata l-multiplikazzjoni tas-sħubijiet pubbliċi-privati fl-implimentazzjoni ta'
Orizzont 2020, iddaħħlet evalwazzjoni aktar stretta tal-ħolqien u l-operat ta' tali strutturi.
Għandu jiġi nnutat li evalwazzjoni interim ta' Orizzont 2020 hija ppjanata għat-tielet trimestru
tal-2017 u se tikkontribwixxi biex titjieb l-implimentazzjoni tiegħu u tipprovdi bażi solida
ta' evidenza għat-tfassil ta' attivitajiet u inizjattivi futuri. Fil-fatt, ir-riżultati se jintużaw biex
jinbnew il-pedamenti tal-istruttura u l-kontenut tal-FP9, li fuqu se tiġi ppubblikata proposta fl-
ewwel nofs tal-2018.
Din hija lista ta' wħud mir-riżoluzzjonijiet u r-rapporti l-aktar reċenti tal-Parlament dwar
Orizzont 2020:
— 2016/2147(INI), Riżoluzzjoni dwar il-valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020

fid-dawl tal-evalwazzjoni interim tiegħu u tal-proposta għad-9 Programm Qafas, Kumitat
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz;

— A7-0002/2013, 8.1.2013, Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li
tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li Jimplimenta Orizzont 2020 – il-Programm Qafas
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014 - 2020); (COM(2011)0811 – C7-0509/2011 –
2011/0402(CNS)), Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, rapporteur: Maria Da
Graça Carvalho;

— A7-0427/2012, 20.12.2012, Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni
- Orizzont 2020 (2014-2020); (COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)),
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, rapporteur: Teresa Riera Madurell;

— A7-0428/2012, 19.12.2012, Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni
fil-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni – Orizzont 2020 (2014-2020)
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)), Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Innovazzjoni, rapporteur: Christian Ehler;

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0002/2013
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0811
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0402(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0427/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0809
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0401(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0428/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0399(COD)
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— P7_TA(2011)0401, 27.9.2011, Riżoluzzjoni dwar il-Green Paper: Il-bidla ta' Sfidi
f'Opportunitajiet: lejn qafas strateġiku komuni għall-finanzjament tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-UE.

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0401
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