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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jappoġġa l-inizjattiva tal-Unjoni tal-innovazzjoni bħala pilastru ewlieni tal-iżvilupp 
ekonomiku, soċjali u kulturali fl-UE, b'mod partikolari fir-rigward tal-edukazzjoni 
inklużiva fil-livelli kollha, inklużi l-Edukazzjoni Vokazzjonali u t-Taħriġ;

2. Jinkoraġġixxi l-innovazzjoni bħala kunċett wiesa' li jinvolvi l-proċess kollu mill-idea 
oriġinali sal-prodott finali, b'mod partikolari fir-rigward tal-innovazzjoni fil-mudelli u fis-
servizzi kummerċjali u filwaqt li jittieħed vantaġġ sħiħ mill-potenzjal kreattiv tal-
industrija Ewropea, kif ukoll mill-ekonomija Ewropea fil-forom diversi u multipli tagħha 
ta' intraprenditorjat (kumpaniji kbar, SMEs, intrapriżi u organizzazzjonijiet tal-ekonomija 
soċjali) u istituzzjonijiet edukattivi;

3. Jirrikonoxxi l-importanza tal-industriji kulturali u kreattivi fil-kuntest tal-innovazzjoni, 
meta jitqies li l-istudji juru li l-kumpaniji li jagħmlu użu proporzjonalment akbar mis-
servizzi tal-industriji kulturali u kreattivi għandhom prestazzjoni li b'mod sinifikanti hija 
aħjar fir-rigward tal-innovazzjoni;

4. Jilqa' bi pjaċir l-appoġġ tal-Kummissjoni għal innovazzjoni miftuħa u kollaborattiva li se 
ġġib benefiċċji soċjali u ekonomiċi fuq perjodu twil ta' żmien; japprova f'dan il-kuntest l-
impenn tal-Kummissjoni fir-rigward tat-tixrid, it-trasferiment u l-użu tar-riżultati tar-
riċerka, inklużi l-aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet u għad-data minn riċerka 
ffinanzjata pubblikament; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni ssib il-mezzi meħtieġa biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet, u jenfasizza r-rwol li Europeana jista' jkollha f'dan il-qasam;

5. Japprova l-pożizzjoni tal-Kummissjoni li tenfasizza l-importanza tal-aċċellerazzjoni tal-
introduzzjoni tal-internet b'veloċità qawwija biex tissaħħaħ il-kapaċità taċ-ċittadini 
Ewropej li jipparteċipaw fl-innnovazzjoni u li jagħtu kontribut għaliha sabiex jiġu involuti 
l-parteċipanti u r-reġjuni kollha fiċ-ċiklu tal-innovazzjoni;

6. Jinsisti fuq il-ħtieġa li l-Ewropa tinbidel f'żona ta' eċċellenza akkademika b'aktar mobilità, 
diversità u investiment għar-riċerka, inkluża r-riċerka bażika, bl-għan li tintlaħaq Żona 
Ewropea ta' Riċerka u jiġu mmassimizzati s-sinerġiji offruti mill-potenzjal ta' 
innovazzjoni tal-Ewropa, kif ukoll li titnaqqas kemm tista' d-duplikazzjoni tal-isforzi fil-
qasam tar-riċerka;

7. Itenni l-importanza li jinkiseb nukleu ta' kompetenzi bażiċi u livell tajjeb ta' kultura 
ġenerali biex tiġi żgurata addattabilità aħjar għall-ambjent tax-xogħol; jenfasizza li, f'dan 
il-kuntest, it-tagħlim tal-lingwi huwa ta' importanza partikolari;

8. Jikkundanna t-tnaqqis baġitarju fir-riċerka u fl-edukazzjoni li sar minn bosta Stati Membri 
u jtenni l-importanza li jingħata finanzjament pubbliku adegwat f'dawn l-oqsma;

9. Jistieden lill-Istati Membri joħolqu raggruppamenti u kundizzjonijiet li permezz tagħhom 
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tiġi aċċellerata l-innovazzjoni u jappoġġaw l-iżvilupp ta' sħubijiet aktar b'saħħithom bejn 
l-istituzzjonijiet edukattivi u d-dinja kummerċjali, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll 
f'dak internazzjonali, filwaqt li jqisu wkoll il-ħtiġijiet tan-negozji meta jiżviluppaw il-
kurrikula;

10. Jitlob li jsir sforz koordinat fil-livelli kollha tat-tmexxija, lokali, reġjonali, nazzjonali u 
Ewropew, flimkien mal-aprtijiet interessati kollha, biex tiġi implimentata "l-Unjoni tal-
Innovazzjoni", filwaqt li jitqiesu d-dimensjonijiet edukattivi u kulturali tal-innovazzjoni;

11. Iqis li huwa essenzjali li jiġu stabbiliti programmi b'mod speċifiku biex tiġi promossa 
kultura xjentifika u teknoloġika bħala parti mill-miżuri biex tiġi promossa l-innovazzjoni 
fl-oqsma kollha;

12. Iqis li r-riforma tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) hija meħtieġa biex ikun jista' 
jseħħ it-trasferiment tal-għerf u tal-kompetenzi teknoloġiċi u biex jiġu stabbiliti 
kundizzjonijiet ġusti għall-kollaborazzjoni, speċjalment il-kollaborazzjoni xjentifika, fl-
UE u ma' pajjiżi terzi;

13. Jafferma l-prinċipju tan-newtralità tan-netwerk u tal-istandards miftuħa bħala xpruni tal-
innovazzjoni;

14. Jenfasizza l-importanza tal-innovazzjoni soċjali sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet soċjali tat-
tipi kollha u jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol, bl-iskop li jiġu promossi s-saħħa u l-
aċċess għall-edukazzjoni u għall-għerf, għall-kultura u għas-servizzi tas-saħħa u dawk 
soċjali;

15.  Jenfasizza r-rwol li għandu s-settur tal-ekonomija soċjali (kooperattivi, impriżi mutwi, 
assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet) fl-innovazzjoni soċjali fit-tfassil u l-implimentazzjoni 
tal-mezzi biex jiġu ssodisfati ħtiġijiet li ma jitqiesux mis-suq u mill-forom konvenzjonali 
ta' intraprenditorjat;

16. Jenfasizza r-rwol li l-ekonomija soċjali għandha wkoll fl-innovazzjoni maniġerjali li 
għandha l-għan li tilħaq il-parteċipazzjoni sħiħa tal-impjegati kollha fid-deċiżjonijiet u fil-
ġestjoni tal-kumpaniji;

17. Ifakkar li l-edukazzjoni ogħla hija l-aktar qasam importanti għall-iżvilupp ta' ideat 
innovattivi u jenfasizza għalhekk li huwa importanti li l-programmi ta' studju fl-
edukazzjoni ogħla jqisu l-ħtiġijiet kontemporanji tas-soċjetà u tal-ekonomija;

18. Jilqa' bi pjaċir l-attenzjoni speċjali li l-Kummissjoni qed tagħti lill-ilħuq ta' 
rappreżentazzjoni aktar ekwilibrata bejn il-ġeneri fix-xjenzi, u jistedinha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi biex jintlaħaq l-objettiv ta' ugwaljanza reali bejn il-ġeneri 
fl-aktar żmien qasir possibbli;

19. Jenfasizza l-importanza tar-rwol tar-riċerka u l-innovazzjoni, b'mod partikolari fil-qasam 
tax-xjenzi soċjali, fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, pereżempju billi jiġu 
inklużi l-persuni anzjani f'dan il-qasam ta' attività, u jfaħħar inizjattivi bħal "Xjenza 
Kontra l-Faqar" u l-proklamazzjoni tal-2012 bħala s-Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv; 
jirrikonoxxi li huwa importanti li l-isforzi tar-riċerka jinbidlu f'applikazzjonijiet, prodotti u 
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servizzi prattiċi;

20. Jenfasizza r-rwol tal-potenzjal innovattiv ta' pajjiżi li mhumiex membri tal-UE iżda li 
jikkooperaw mal-UE fil-qafas tas-Sħubija tal-Lvant, u jitlob li dawn il-pajjiżi jiġu inklużi 
fl-inizjattiva tal-"Unjoni tal-Innovazzjoni";

21. Jirrimarka li wieħed mill-modi kif jiġu implimentati l-objettivi tal-Unjoni tal-innovazzjoni 
huwa billi tiġi armonizatta l-politika tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali u 
billi jinħoloq privattiv Ewropew.
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