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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Nipprattikaw l-għarfien: Strateġija għall-innovazzjoni msejsa fuq bażi wiesgħa 
għall-UE
(2006/2274(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Nipprattikaw l-għarfien: 
strateġija għall-innovazzjoni msejsa fuq bażi wiesgħa għall-UE (COM(2006)0502)

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Ninvestu fir-riċerka: pjan 
ta' azzjoni għall-Ewropa" (COM(2003)0226),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm Komunitarju ta' Liżbona bit-titolu "Iktar riċerka u innovazzjoni - Ninvestu 
għat-tkabbir u x-xogħol: approċċ komuni" (COM(2005)0488) u d-dokumenti ta' ħidma 
tal-Kummissjoni relatati miegħu (SEC(2005)1253 u SEC(2005)1289),

– wara li kkunsidra r-rapport ta' Jannar 2006 tal-grupp ta' esperti indipendenti dwar l-R&D u 
l-innovazzjoni li sar wara s-samit ta' Hampton Court, bit-titolu "Noħolqu Ewropa Ġdida" 
("rapport Aho"), 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Liżbona tat-23 
u l-24 ta' Marzu 2000 li jipprevedi li jagħmel lill-Unjoni l-ekonomija l-aktar kompetittiva 
u l-aktar dinamika tad-dinja, u l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' 
Brussell tat-22 u 23 ta' Marzu 2005 u tat-23 u l-24 ta' Marzu 2006, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet ta' l-2769 laqgħa tal-Kunsill għall-Kompetittività ta' l-4 
ta' Diċembru 20061,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Naħdmu flimkien għat-
tkabbir u x-xogħol - Nifs ġdid għall-Istrateġija ta' Liżbona" (COM(2005)0024),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-kummissjoni bit-titolu "Azzjonijiet komuni għat-
tkabbir u x-xogħol: il-Programm Komunitarju ta' Liżbona" (COM(2005)0330),

– wara li kkunsidra l-programmi nazzjonali ta' riforma (PNR) ppreżentati mill-Istati 
Membri, ir-rapporti tal-Ħarifa 2006 ta' l-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' riforma nazzjonali2 tagħhom u l-evalwazzjoni ta' l-implimentazzjoni ta' 
dawn il-PNR mill-Kummissjoni fir-rapport annwali tagħha (COM(2006)0816),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni 2005/601/KE tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2005 dwar 
l-orjentazzjonijiet kbar tal-politiki ekonomiċi ta' l-Istati Membri u tal-Komunità (2005-
2008)3 u d-deċiżjoni 2005/600/KE tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2005 dwar il-linjigwida 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92107.pdf
2 http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_fr.htm
3 ĠU L 205 tas-6.8.2005, p.28.
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għall-politiki tax-xogħol ta' l-Istati Membri1 li flimkien jagħmlu "l-linjigwida għat-tkabbir 
u x-xogħol",

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 relatati mas-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea għal 
attivitajiet ta' riċerka, żvilupp teknoloġiku u dimostrazzjoni (2007-2013)2,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 
l-24 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi programm ta' qafas għall-innovazzjoni u l-
kompetittività (2007-2013)3

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
toħloq l-Istitut Ewropew għat-teknoloġija (COM(2006)0604),

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-privattiva tal-Komunità 
(COM(2000)0412) u t-test rivedut tal-presidenza4,

– wara li kkunsidra l-qafas komunitarju ta' l-għajnuniet ta' l-Istat għar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni5, u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Lejn użu aktar effikaċi ta' l-
inċentivi fiskali favur ir-riċerka u l-iżvilupp"(COM(2006)728),

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni bit-titolu "Rapport 2006 dwar il-
kompetittività Ewropea" (SEC(2006)1467) u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu 
"Riformi ekonomiċi u kompetittivi: il-messaġġi prinċipali tar-rapport 2006 dwar il-
kompetittività Ewropea" (COM(2006)0697),

– wara li kkunsidra l-Iskorbord Ewopew għall-Innovazzjoni- Analiżi komparattiva tal-
prestazzjoni fil-qasam ta' l-innovazzjoni" li juri mingħajr ambigwità li l-Istati Uniti u l-
Ġappun qedgħin fuq quddiem f'dan il-qasam,

– wara li kkunidra "l-Perspettivi ta' l-OCDE tax-xjenza, t-teknoloġija u l-industrija, ed. 
2006"6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-30 ta' Novembru 2006 bit-titolu "Wasal iż-żmien li 
ningranaw: Noħolqu Ewropa ta' impreditorija u tkabbir"7

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-
programm komunitarju ta' Liżbona: Iktar riċerka u innovazzjoni - Ninvestu għat-tkabbir u 
x-xogħol: approċċ komuni8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Marzu 2006 dwar il-kontribuzzjoni tal-

  
1 ĠU L 205 tas-6.8.2005, p.21.
2 ĠU L 412 tat-30.12.2006, p.1.
3 ĠU L 2006 tad-9.11.2006, p.15.
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st07/st07119.fr04.pdf
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/c_323/c_32320061230fr00010026.pdf
6 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,fr_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
7 Test adottati, P6_TA(2006)0528
8 Test adottati, P6_TA(2006)0301
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Kunsill tar-Rebbiegħa 2006 dwar l-Istrateġija ta' Liżbona1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-grupp ta' esperti ta' Lulju 2004 bit-titolu "Improving 
institutions for the transfer of technology from science to enterprise" (intejbu l-
istituzzjonijiet għat-trasferiment tat-teknoloġija mix-xjenza għall-intrapriża),

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-8 
ta' Novembru 2006 bit-titolu "L-investiment fit-tagħrif u l-innovazzjoni" (L-Istrateġija ta' 
Liżbona), rapport ta' informazzjoni INT/325, 

– wara li kkunsidra l-inizjattiva i2010, u speċjalment il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni i2010 għall-eGovernment - Ngħaġġlu l-eGovernment fl-
Ewropa għall-benefiċċju ta' kulħadd" (COM(2006)0173),

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni dwar "l-innovazzjoni fis-
servizzi" ta' Novembru 2006,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew 
bit-titolu "Kontribuzzjoni għall-politika reġjonali futura għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' l-
innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea" (A6-0000/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali (A6-0000/2007),

A. billi l-progress ta' l-Istrateġija ta' Liżbona u għalhekk, l-importanza ta' strateġija ikbar ta' 
innovazzjoni qed jaffaċjaw il-kompetizzjoni dinjija,

B. billi l-għarfien xjentifiku speċjalizzat vast miġbur fiċ-ċentri ta' riċerka ta' l-UE u fl-
uffiċċji tal-privattivi, mhumiex esplojtati biżżejjed,

C. billi l-objettiv primarju ta' l-innovazzjoni huwa t-tisħiħ tal-kompetittività ta' l-UE u 
kwalità ta' ħajja aħjar għaċ-ċittadini tagħha,

D. billi għandu jiġi kkunsidrat l-irwol ta' l-innovazzjoni fl-iżvilupp ta' mudelli soċjali għall-
Istati Membri ta' l-UE,

E. billi s-servizzi għandhom potenzjal għall-innovazzjoni li għadu mhux esplojtat fl-UE,

F. billi waħda mill-kundizzjonijiet essenzjali fl-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet ġodda hija 
r-rapidità tal-flussi ta' informazzjoni u l-aċċess ġenerali għas-servizzi ta' l-Internet fl-UE,

G. billi għandha tiġi kkunsidrata l-importanza ta' l-appoġġ istituzzjonali għall-proċessi ta' l-
amministrazzjoni ta' l-għarfien fil-qasam ta' l-innovazzjoni u tad-drittijiet ta' l-awtur,

  
1 Test adottati, P6_TA(2006)0092.
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H. billi s-sistema unifikata preżenti ta' privattivi ma tippermettix li jiġu kkunsidrati l-esiġenzi 
ta' ċerti setturi u ż-żieda qawwija tan-numru ta' privattivi maħruġa, iżidu r-riskju ta' 
litigazzjonijiet u jostakolaw l-innovazzjoni,

I. billi l-finanzjament tal-politika ta' l-innovazzjoni u l-importanza ikbar li hija tagħti lis-
swieq pubbliċi u lis-sħubijiet pubbliċi-privati,

J. billi l-edukazzjoni interdixxiplinarja li tkopri oqsma li jittrattaw suġġetti tradizzjonali hija 
prekundizzjoni għall-innovazzjoni,

K. billi l-edukazzjoni għal ħajja tista' tikkontribwixxi għall-iżvilupp tat-tagħrif fil-qasam ta' l-
innovazzjoni u li l-promozzjoni ta' soċjetà ta' l-informazzjoni tippermetti l-ġlieda kontra l-
marġinalizzazzjoni fis-suq tax-xogħol,

L. billi t-twaqqif ta' standards u regoli Ewropej fil-qasam tal-kwalità f'dak li għandu x'jaqsam 
ma' l-ewwel fażi ta' l-iżvilupp ta' prodotti u servizzi ta' ġenerazzjoni ġdida, huwa sors ta' 
innovazzjoni,

M.  billi s-Seba' Programm ta' Qafas għandu jiffaċilita l-implimentazzjoni ta' spazju Ewropew 
aktar b'saħħtu u aktar estensiv għar-riċerka, b'għanijiet immirati u speċifiċi,

1. huwa favur il-proposta tal-Kummissjoni maħsuba sabiex tniedi inizjattiva ġdida favur is-
swieq pilota bil-għan li jiffaċilitaw l-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti ġodda u servizzi 
innovattivi fl-oqsma li għalihom l-UE tista' tkun "istituzzjoni gwida" fuq livell mondjali;

2. jinnota li l-intrapriżi żgħar u medji għandhom irwol partikolari x'jilagħbu fl-
implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet ġodda;

3. jenfasizza l-bżonn li jiġu introdotti fil-programm ta' taħriġ ta' l-Istati Membri attivitajiet 
maħsuba sabiex jagħtu aktar valur lill-importanza u l-irwol tal-parteċipanti ewlenin ta' 
soluzzjonijiet ġodda, speċjalment dawk ekoloġiċi;

4. jipproponi l-implimentazzjoni ta' infrastruttura teknoloġika u xjentifika neċessarja għall-
ħolqien ta' soluzzjonijiet ġodda fl-istabbilimenti edukattivi eżistenti sabiex ikunu garantiti 
il-prospettivi ta' żvilupp għaċ-ċentri ta' riċerka żgħar; 

5. jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw regolamentazzjoni fiskali li tinkoraġġixxi lill-
intrapriżi jinvestu iktar fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni;

6. jinnota l-eżistenza ta' pjattaformi teknoloġiċi Ewropej u ta' deċiżjoni tal-Kunsill relatata 
ma' l-inizjattivi teknoloġiċi komuni Ewropej fl-oqsma ewlenin għall-innovazzjoni 
Ewropea, li jieħdu l-forma ta' sħubijiet pubbliċi-privati;

7. jistieden lill-Istati Membri jiddeterminaw l-oqsma li huma jqisu li huma l-aktar ġodda 
filwaqt li jikkunsidraw il-prijoritajiet tagħhom;

8. jinnota l-Programm għall-innovazzjoni u l-kompetittività li jipprovdi strumenti finanzjarji 
xierqa, kif ukoll li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-Finanzjament tat-
tkabbir tal-SMEs" jistabbilixxi miżuri konkreti li għandhom l-għan li jkabbru l-
investimenti tal-kapital tar-riskju;
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9. jistieden lill-Istati Membri u lill-komunitajiet lokali sabiex jadottaw soluzzjonijiet ġodda li 
jirrispettaw lill-ambjent fil-qafas tal-programm għall-innovazzjoni u l-kompetittività u fl-
istess waqt jiġbed l-attenzjoni dwar il-possibilità li tiġi utilizzata l-għajnuna finanzjarja 
għall-SMEs fil-qafas tal-programm JEREMIE; 

10. jinnota li ċ-ċentri urbani jistgħu jilagħbu rwol importanti fl-iżvilupp ta' l-istrateġija ta' l-
innovazzjoni għar-reġjun kollu u jistgħu fejn ikun il-każ, jieħdu l-inizjattiva f'ċerti proġetti 
promettenti, per eżempju l-esplojtazzjoni tal-potenzjali tat-termo-modernizzazzjoni u tal-
koġenerazzjoni jew jieħdu inizjattivi oħra relatati ma' faċilitajiet xjentifiċi u teknoloġiċi;

11. jinnota li z-zoni rurali jistgħu jiffaċilitaw l-iżvilupp ta' intrapriżi ta' ġenerazzjoni ġodda li 
għandhom bażi ta' riċerka xjentifika fil-qasam tal-bijoteknoloġija;  

12. jinnota l-inizjattiva "Ewropa INNOVA" li tadotta approċċ aktar dinamiku għall-ħolqien u 
l-appoġġ ta' intrapriżi ġodda fis-settur tas-servizzi;

13. jistieden lill-Kummissjoni toħloq il-kundizzjonijiet neċessarji għas-segwitu ta' l-iżvilupp 
"ta' Ċentri EuroInfo" sabiex f'kull reġjun ta' l-UE huma jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' 
soluzzjonijiet ġodda permezz ta' l-aħjar flussi ta' informazzjoni;

14. iqis li s-swieq pubbliċi jilagħbu rwol strateġiku fil-promozzjoni ta' prodotti u servizzi 
ġodda; 

15. jistieden lill-Kummissjoni sabiex tqajjem fuq saqajh, b'koperazzjoni ma' l-Istati Membri, 
grupp ta' esperti fil-qasam tal-privattivi bil-għan li tiġi żviluppata regolamentazzjoni 
komunitarja ġdida fil-qasam tal-privattivi; 

16. jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa b'koperazzjoni ma' l-Istati Membri, miżuri 
alternattivi u kumplimentari għas-sistema tal-privattivi, filwaqt li tipprovdi protezzjoni 
legali lill-parteċipanti ewlenin li qed jaffaċjaw riskji tal-liġi kriminali;  

17. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li r-regolamenti komuni 
tal-privattivi jkunu adattati għal kundizzjonijiet ta' kull settur partikolari;

18. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jipproponu fil-qafas ta' privattiva 
Ewropea ġdida, proċedura għall-eliminazzjoni ta' privattivi ta' interess minuri, kif ukoll 
privattivi "reqdin", imressqa bi skop wieħed li jipprojbixxu;

19. jistieden lill-Kummissjoni tadotta b'koperazzjoni ma' l-Istituti Ewropej għall-
istandardizzazzjoni, miżuri effikaċi li għandhom l-għan li jsaħħu l-oqsfa istituzzjonali 
għall-adozzjoni ta' standards Ewropej; 

20. jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu t-tiftixa għal konsensus fil-qasam ta' standards 
Ewropej, wara li kkunsidra li deċiżjoni mgħaġġla f'dan il-qasam hija vitali għall-
kompetittività fl-UE;

21. jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex jagħżlu standards miftuħa li fihom il-
proprjetà intellettwali hija aċċessibbli permezz ta' liċenzji mingħajr ħlas;

22. jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jippromwovu fit-territorju tagħhom, il-ħolqien ta' "reġjuni 
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ta' tagħrif" u "gruppi" li jiżguraw koperazzjoni ma' l-esperti ta' pajjiżi terzi;

23. jinnota l-inizjattiva tal-Kumitat għar-Reġjuni bl-iskop li jistabbilixxi netwerk tar-reġjuni fi 
ħdan il-pjattaforma interattiva tal-komunitajiet territorjali li għandhom bħala objettiv il-
komparattiv u l-iskambju ta' l-esperjenzi akkwistati fil-qafas ta' l-implimentazzjoni ta' l-
Istrateġija ta' Liżbona

24. jistieden lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu kriterji għal karrieri xjentifiċi sabiex ikunu 
kkunsidrati l-kompetenzi tal-kandidati fil-qasam tal-privattivi u l-innovazzjoni;

25. iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jintroduċu u jippromwovu premijiet 
nazzjonali u Ewropej għall-innovazzjoni;

26. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jippreżenta dan ir-rapport lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Parlamenti u lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Introduzzjoni

Grazzi għar-riċerki li qed isiru fl-Ewropa minn universitajiet, ċentri ta' studju u stabbilimenti 
pubbliċi, akkademiji tax-xjenzi nazzjonali u ċentri ta' riċerka-żvilupp, l-Unjoni Ewropea, 
ġabret għarfien speċjalizzat sostanzjali f'diversi oqsma xjentifiċi. L-uffiċċji nazzjonali tal-
privattivi u minn ftit żmien ilu, l-Uffiċċju Ewropew għall-privattivi, huma sorsi ta' għarfien 
konsiderevoli. Dan l-għarfien mhux applikat direttament fl-attività ekonomika konkreta 
sabiex ikun użat b'mod effettiv. Minkejja l-eżistenza fl-Ewropa ta' ċentri għal ħolqien ta' 
għarfien kompetittiv - ċentri ta' eċċellenza, is-settur ekonomiku ftit li xejn huwa inklinat li 
jimpenja ruħu f'attivitajiet ġodda bbażati fuq din il-kompetenza.
Id-dokument preżenti huwa maħsub sabiex jimplimenta l-Istrateġija ta' Liżbona u sabiex iħejji 
l-bażi ta' politika Ewropea għall-innovazzjoni filwaqt li jiddefinixxi dawn l-objettivi b'mod 
rigoruż u filwaqt li jadotta l-istrumenti għall-implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll sabiex 
jiffaċilita: 
- l-adozzjoni ta' oqsma ta' riċerka skond il-bżonnijiet soċjoekonomiċi preżenti u futuri ta' l-
UE;
- it-trasferiment lill-entitajiet ekonomiċi ta' għarfien żviluppat miċ-ċentri ta' riċerka xjentifika;
- l-applikazzjoni ta' soluzzjonijiet ġodda għas-setturi ekonomiċi u soċjali.

2. Definizzjoni ta' innovazzjoni

B'innovazzjoni wieħed għandu jifhem is-soluzzjonijiet ġodda applikati għal problemi li 
jinħolqu mill-manifattura ta' prodotti u l-prestazzjoni ta' servizzi kif ukoll mill-użu tagħhom 
it-tnejn. L-iskop ta' l-innovazzjoni hu li jirrazzjonalizza l-manifattura tal-prodotti, il-
provvediment tas-servizzi u l-użu ta' prodotti tas-suq b'mod li dawn jissarfu fi frankar ta' l-
enerġija, materjali u ħin tax-xogħol kif ukoll il-ħarsien ta' l-ambjent u t-titjib tal-kwalità tas-
servizzi. L-innovazzjoni hija maħsuba mill-bniedem għal bniedem. Ħafna drabi jkun il-każ li 
ma tkunx għada nstabet soluzzjoni prattika għal problema jew jista' jkun li tkun diġà teżisti 
soluzzjoni għal problema iżda din ikollha bżonn tiġi riveduta, immodernizzata jew 
immodifikata. L-innovazzjoni tapplika għal prodotti, għal proċessi u għas-servizzi.
L-għan ta' l-attivitajiet ta' innovazzjoni jistgħu jkunu l-interessi tal-benefiċjarji (l-aspett 
kummerċjali), l-iżvilupp tal-kompetittività (l-aspett ekonomiku), l-eliminazzjoni ta' effetti 
negattivi fuq l-ambjent (l-aspett ambjentali) jew it-titjib tal-kwalità tal-ħajja u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol (l-aspett soċjali).
Sfortunatament, hemm ukoll 'innovazzjonijiet artifiċjali' relatati ma' ċerti prodotti, li ħafna 
drabi sempliċiment jinvolvu tibdil fl-ippakkjar u kampanji pubbliċitarji li jiżgwidaw Dawn l-
innovazzjoni qarrieqa li jdejjqu lis-soċjetà, għandhom ikunu assolutament eliminati.

3. Stimulazzjoni ta' innovazzjoni

Il-proċessi ta' l-innovazzjoni jikkonsistu kemm fl-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet ġodda u 
innovattivi, u kemm fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet eżistenti billi dawn ta' l-aħħar jiġu adattati 
għal oqsma oħra ta' l-attività tal-bniedem. Sabiex l-innovazzjoni tkun suċċess, huwa 
indispensabbli li jkun hemm għarfien sħiħ tal-fatturi li jinkoraġġixxu l-innovazzjoni. Wieħed 
għandu jiftakar li l-innovazzjoni tippermetti li jkun hemm prodotti u tekniki tal-manifattura li 
ġeneralment huma irħas, iktar effettivi u jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent, kif ukoll servizzi li 
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huma irħas, organizzati aħjar u ta' kwalità ogħla. Dawn l-azzjonijiet mhux kollha għandhom l-
istess importanza. Madanakollu huma joħolqu l-kundizzjonijiet li jippermettu ż-żieda taċ-
ċansijiet li l-proċessi ta' l-innovazzjoni jkunu suċċess.
L-elementi prinċipali li jinkoraġġixxu l-innovazzjoni huma:

a. it-tħaddim tajjeb tas-suq tal-prodotti u s-servizzi;
b. grad għoli ta' taħriġ fil-livelli kollha;
c. riċerka xjentifika qawwija - kemm bażika u kemm applikata;
d. l-attivitajiet regolamentari ta' l-Istati Membri;

Fil-każ ta' l-UE, japplikaw ukoll dawn li ġejjin:
e. l-effett tas-sinerġiji marbut mat-tkabbir ta' l-UE;
f. strateġija ġdida fil-qasam tal-privattivi u l-liċenzji;
g. l-implimentazzjoni ta' l-Ispazju Ewropew għar-riċerka, imsemmi fis-Seba' 
Programm ta' Qafas;
h. il-ħolqien ta' l-Istitut Ewropew għat-Teknoloġija;
i. il-leġiżlazzjoni komunitarja li tistabbilixxi dispożizzjonijiet li jimmaniġġjaw l-
ambjent;
(speċjalment, ir-Regolament REACH, direttiva dwar l-iskart u d-dispożizzjonijiet fl-
industrija ta' l-enerġija).

4. Miżuri ta' innovazzjoni fid-dettall

A. Suq Komuni

Il-proċessi ta' l-iżvilupp tas-suq komuni Ewropew qed jiġu implimentati. Suq li jaħdem tajjeb, 
b'konsiderazzjoni għall-erba' libertajiet fundamentali fil-KE, hija l-ewwel garanzija għas-
suċċess ta' l-azzjonijiet ta' innovazzjoni.

Is-sitwazzjoni preżenti:
- tiżgura ċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti;
- tiżgura ċ-ċirkulazzjoni tal-kapitali (is-suq tas-servizzi finanzjarji);
- tiżviluppa s-suq tas-servizzi kummerċjali, madanakollu, il-liberalizzazzjoni sħiħa tiegħu 
teħtieġ it-tneħħija ta' l-ostakoli amministrattivi (direttiva dwar is-servizzi);
- tirristrinġi bil-mod iċ-ċirkulazzjoni libera tal-ħaddiema.

B. Edukazzjoni

L-unifikazzjoni tas-sistemi differenti ta' l-edukazzjoni fl-Istati Membri qed tiġi implimentata 
fil-qafas tal-proċess ta' Bologna (eż l-introduzzjoni ta' sistema edukattiva superjuri waħda 
maqsuma fi tliet livelli). L-Unjoni Ewropea rrekordjat waħda mill-akbar żidiet fid-dinja tan-
numru ta' gradwati b'edukazzjoni superjuri għal kull 1000 abitant. Sfortunatament, l-
ispeċjalizzazzjoni tal-gradwati ma tikkorrispondix mal-bżonnijiet tekniċi li l-aktar li hemm 
bżonnhom bħalissa. Bħalissa hemm prevalenza ta' gradwati fl-istudji kummerċjali mill-
fakultajiet ta' l-istudji umanistiċi u tal-maniġment, meta l-bżonn qiegħed f'linji ġodda ta' 
edukazzjoni interdixxiplinarja, sabiex joħorġu gradwati mħarrġa aħjar milli hemm illum li 
jkunu jistgħu jadattaw ruħhom mingħajr ħafna problemi għar-rekwiżiti li qed jinbidlu fis-suq 
tax-xogħol. Hemm ukoll bżonn ta' sistema edukattiva li tiffaċilita l-innovazzjoni u l-
edukazzjoni għal ħajja irrilevanti mill-età.
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C. Riċerka

In-nefqa mill-programmi ta' qafas għar-riċerka u l-iżvilupp hija fundamentali għall-iżvilupp 
ta' l-innovazzjoni. Din, flimkien mal-programm li qed jiġi żviluppat b'koperazzjoni mal-Bank 
Ewropew għall-Investiment (EIB) huma għodod fundamentali għall-iżvilupp ta' l-
innovazzjoni. L-intenzjoni hi li sa l-2010, it-total tan-nefqa ddedikata għar-riċerka fl-UE se 
tilħaq 2.6% tal-GDP, li minnhom, żewġ terzi se jiġu mis-settur privat. L-iskambju ta' l-ideat 
jista' jitjieb permezz ta' mobilità ikbar għar-riċerkaturi fil-Komunità u permezz ta' l-
introduzzjoni ta' regoli standard dwar ix-xogħol, il-ħlas u s-sigurtà soċjali tar-riċerkaturi. 
Huwa importanti li jiġi reklutati esperti minn pajjiżi terzi.
Il-kriterji għall-evalwazzjoni ta' l-abilitajiet ta' riċerkaturi żgħażagħ li jiddeterminaw jekk 
għandhomx jagħmlu karriera fix-xjenza, speċjalment fil-qasam tax-xjenza applikata, 
għandhom jikkunsidraw mhux biss in-numru ta' pubblikazzjonijiet u artikoli ppubblikati, iżda 
wkoll l-attivitajiet fil-qasam tal-privattivi u applikazzjonijiet. Ċerti sfidi teknoloġiċi sinifikanti 
li għandhom importanza strateġika li jeħtieġu soluzzjoni, jirrikjedu programm sħiħ ta' riċerka, 
u għandhom jingħataw fl-istess waqt lil diversi gruppi ta' riċerkaturi (speċjalment għall-
ħolqien ta' vetturi ġodda mhux konvenzjonali jew ta' mezzi ta' trasport alternattivi, ir-riċerka 
ta' soluzzjonijiet ġodda għandha impatt fuq it-tip ta' xogħol u fuq il-mod ta' għejxien tal-
popolazzjoni anzjana fl-Ewropa). L-attivitajiet tal-ħin liberu huma affetwati wkoll.

D. Attività Regolatorja

L-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u r-reġjuni għandhom jistimulaw l-innovazzjoni permezz 
tal-mezzi li ġejjin:
l-applikazzjoni ta' inċentivi fiskali (il-liġi tat-taxxa hija kompitu ta' l-Istati) per eżempju l-
applikazzjoni ta' parti mill-'allowances' għad-deprezzament li jingħataw lill-aġenti ekonomiċi 
jistgħu jintużaw sabiex jitwaqqaf fond għall-innovazzjoni;
-il-ħruġ ta' kuntratti pubbliċi għall-preparazzjoni u l-implimentazzjoni ta' proġetti kbar bħal 
investimenti fil-qasam ta' l-ambjent tad-difiża eċċ.;
- il-ħolqien ta' faċilitajiet xjentifiċi u teknoloġiċi ffinanzjati mill-Unjoni (fondi ta' koeżjoni);
- l-użu ta' sħubijiet pubbliċi-privati;
- garanziji ta' kreditu li jappoġġjaw pjanijiet ġodda innovattivi għal kummerċ li jippermettu l-
ħolqien ta' intrapriżi "spin-off";
- leġiżlazzjoni komunitarja speċifika bħar-Regolament REACH, li grazzi għal prinċipju tas-
sostituzzjoni, tista' tagħti lok għal innovazzjoni fuq skala kbira.

E. Użu ta' l-enerġija 

Il-fenomenu ta' sinerġija pożittiva ġej f'dan il-każ mill-effett ta' l-iskala jiġifieri, mit-tkabbir 
tas-suq tal-prodotti u tas-servizzi, li fil-każ tal-prodotti, jistgħu jiġu mmanifatturati f'numru 
ikbar u għalhekk, jonqsu l-ispejjeż. L-impatt tas-sinerġiji se jkollu aktar effetti pożittivi fuq l-
innovazzjoni jekk jiġu introdotti regoli uniformi u standards ta' kwalità komuni . Mod kif 
wieħed jieħu vantaġġ mit-tkabbir huwa li wieħed jagħmel użu aħjar mill-potenzjal eżistenti li 
għandhom riċerkaturi mħarrġa ħafna, disinjaturi u speċjalisti oħra, li tilfu xogħolhom bħala 
riżultat ta' l-għeluq jew tnaqqis fin-numru ta' istituti ta' riċerka u ċentri ta' studji fl-Istati l-
Membri l-ġodda ta' l-Ewropa Ċentrali jew tal-Lvant. Ix-xiri mill-ġdid ta' intrapriżi minn 
produtturi tal-Punent waqt arranġamenti ta' privatizzazzjoni ħafna drabi rriżulta fl-għeluq ta' 
faċilitajiet ta' riċerka, żvilupp u appoġġ, minħabba li l-imsieħba l-ġodda ġeneralment diġà 
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kellhom faċilitajiet bħal dawn.

F. Privattivi

Hemm bżonn ta' strateġija Ewropea ġdida li tissalvagwardja privattivi li filwaqt li jipproteġu 
d-drittijiet ta' l-awtur, ma jimmonopolizzawx is-soluzzjonijiet ġodda u l-użu tagħhom 
speċjalment mill-intrapriżi żgħar u medji. Din l-istrateġija għandha tirrevedi l-kriterji tal-
privattivi eżistenti stabbiliti mill-Konvenzjoni Ewropea tal-Privattivi tal-1973 li għandha l-
għan li tagħmel il-privattivi aktar preċiżi u ddettaljati u għalhekk ma jħallu l-ebda lok għal 
interpretazzjonijiet legali differenti. Din bħalissa hija l-prattika b'konnessjoni ma' l-
introduzzjoni u l-użu ta' kunċetti differenti bħall-'kontribuzzjoni teknika', li mhumiex definiti 
fil-Konvenzjoni.  Il-proċess ta' l-għoti tal-privattivi nnifsu għandu bżonn jiġi ssimplifikat u 
mħaffef u jista' jkun li jkun maqsum f'żewġ stadji li permezz tagħhom l-iżvilupp tax-xogħol 
meħtieġ għal kisba ta' privattiva - proċess li jiswa ħafna flus, jistgħu jseħħu meta l-invenzjoni 
proposta tkun sabet 'sponsor', jew jekk ikun hemm dubju dwar l-oriġinalità tagħha.  L-ewwel 
fażi tal-proċess tal-privattivi jinkludi r-reġistrazzjoni ta' l-idea li tiggarantixxi lill-awtur tagħha 
preċedenza u li tagħmel il-'blueprint' tiegħu disponibbli għal spezzjoni pubblika minn dawk 
interessati fl-applikazzjoni prattika tagħha.

5. Antiċipazzjoni ta' l-innovazzjoni

Fost id-diversi metodi għall-iżvilupp ta' antiċipazzjonijiet fil-qasam ta' l-innovazzjoni u l-
progress tekniku, għandha ssir enfażi importanti fuq l-extrapolazzjoni, l-esplojtazzjoni tat-
teorija tal-probabilità, ta' l-istatistiċi matematiċi, u tal-metodu Delphi, eċċ. L-interkonnessjoni 
bejn is-setturi ta' l-għarfien tradizzjonali jitqiesu fost l-ideat l-aktar ġodda. Għalhekk hemm 
bżonn li jiġi adottat approċċ interdixxiplinarju fl-istess ħin flimkien ma' sistemi ta' analiżi. L-
ikbar potenzjal ta' l-innovazzjoni huwa marbut mas-setturi ta' l-għarfien relatati ma': l-ICT 
(teknoloġija ta' l-informatika u l-komunikazzjonijiet) u mediċina, l-ICT u l-intrapriża, l-ICT u 
l-loġistika, l-ambjent u l-enerġija, l-aambjent u l-kimiki (REACH), l-ambjent u l-ippjanar tat-
territorju, il-materjali ġodda u l-enerġija, l-materjali l-ġodda u l-mediċina, eċċ.

6. Konklużjoni

Kif rajna l-innovazzjoni tiddependi fuq min-naħa l-waħda mekkaniżmi purament tas-suq u 
min-naħa l-oħra, fuq regolamentazzjoni ċentralizzata, relatata b'mod partikolari ma' l-
iffinanzjar jew il-ko-ffinanzjar ta' proġetti mir-riżorsi baġitarji.

It-teorija tal-probabilità tippermettilna naffirmaw li l-suċċess ta' l-UE fis-settur ta' l-
innovazzjoni, ikkalkulat fuq il-persentaġġ tan-numru ta' intrapriżi disposti li jaħdmu skond 
prinċipji ġodda per eżempju f'dawn l-aħħar tliet snin meta mqabbel man-numru totali ta' 
intrapriżi tal-popolazzjoni analizzata, probabilmemt jiddependi fuq l-implimentazzjoni tal-
miżuri possibbli kollha li kapaċi jistimulaw dan il-fenomenu. 
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