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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 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. Iqis li huwa neċessarju li jiżdied il-fehim tal-isfidi li qed taffaċċja s-soċjetà, u hu tal-fehma 
li politiki maħsuba biex jappoġġaw l-innovazzjoni għandhom ikunu orjentati u użati biex 
jiġu indirizzati dawk l-isfidi, bħat-tibdil fil-klima, l-effiċjenza tar-riżorsi u tal-enerġija, is-
saħħa u l-bidla demografika; jenfasizza l-importanza tal-effetti sinerġiċi bejn politiki 
innovattivi għall-impjiegi u l-iżvilupp tal-ħiliet għall-innovazzjoni bil-għan li jiġu 
żviluppati ħiliet ġodda u jinħolqu impjiegi f'ekonomija sostenibbli biex jiġu evitati u 
rrimedjati l-isfidi tas-soċjetà kif ukoll il-problemi kruċjali tas-saħħa u dawk soċjali bħall-
faqar u l-esklużjoni soċjali; jirrakkomanda li jittieħed vantaġġ mill-kapaċità tal-Istati 
Membri differenti biex jibdew malajr sħubijiet innovattivi, kif kien il-każ tas-Sħubija 
pilota tal-Innovazzjoni Ewropea fil-qasam tat-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu;

2. Hu tal-fehma li l-innovazzjoni jista' jkollha rwol importanti fit-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali 
billi ttejjeb il-kwalità tas-servizzi provduti u li għalhekk għandhom jitwaqqfu programmi 
speċifiċi ta' taħriġ professjonali;

3. Iqis eżemplari l-objettiv assenjat lis-sħubija pilota dwar it-Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu li 
jestendi l-għomor b'saħħtu b'sentejn sal-2020, u hu tal-fehma li għandhom jiġu stabbiliti 
objettivi ċari għas-sħubiji innovattivi kollha, li mingħajr miżuri innovattivi, ikunu nieqsa 
mill-viżjoni u mill-motivazzjoni u jsir iktar diffiċli li jiġu stabbiliti objettivi interim u 
parzjali li jkunu jistgħu jitkejlu;

4. Jisħaq fuq l-importanza tar-riċerka fil-qasam mediku, li flimkien mal-applikazzjonijiet 
innovattivi, tħeġġeġ it-tkabbir u l-benessri f'soċjetà li qed tixjieħ; jappoġġa l-
kooperazzjoni mill-qrib bejn dipartimenti tar-riċerka tal-universitajiet u l-industrija 
medika sabiex jiġġeneraw prodotti u servizzi li ċ-ċittadini tal-UE se jeħtieġu b'mod 
urġenti fid-deċennju li ġej;

5. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-innovazzjoni hija esenzjali għall-iżvilupp ekonomiku u li 
l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tirrekluta madwar miljun riċerkatur addizzjonali biex tilħaq l-
għan li tonfoq 3% tal-PGD fuq ir-riċerka u l-iżvilupp kif stipulat fl-Istrateġija Ewropa 
2020; jemmen li dan l-għan jista' jintlaħaq aktar faċilment billi jiżdied b'mod sostanzjali n-
numru ta' riċerkaturi nisa, li jammontaw biss għal 39% tar-riċerkaturi impjegati fis-settur 
pubbliku u fl-edukazzjoni ogħla u 19% tar-riċerkaturi li jaħdmu fis-settur privat1;

6. Jenfasizza l-importanza tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) fl-
attività innovattiva kollha, u li t-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja jkun żgurat sabiex il-gruppi 
vulnerabbli wkoll ikunu jistgħu jisfruttaw għalkollox il-potenzjal tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni; jirrakkomanda l-promozzjoni tal-użu mifrux tal-ICT, 

                                               
1 Stqarrija għall-stampa bit-titlu ‘She Figures 2009 – major findings and trends’, Kummissjoni Ewropea, 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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il-promozzjoni tal-Riċerka u l-Iżvilupp f’dan il-qasam, il-favorizzazzjoni tal-kodiċijiet 
open-source, l-iżvilupp ta’ politika tal-innovazzjoni li tkun xprunata mill-utent u b’hekk 
tiġi ffaċilitata parteċipazzjoni akbar mill-individwi u l-SMEs fl-iżvilupp ta’ 
applikazzjonijiet u servizzi ġodda; jinnota li l-appoġġ għan-negozji li jipproduċu kontenut 
bl-użu tal-ICT se jgħin ukoll biex jinħolqu u jinżammu l-impjiegi u l-kompetittività;

7. Jenfasizza li l-investiment fir-riċerka u fl-iżvilupp għandu t-tendenza li jonqos f'perjodi ta' 
kriżi ekonomika, avolja ġie ppruvat li dawk il-kumpaniji u l-Istati Membri li jinvestu l-
aktar matul perjodi bħal dawn huma dawk li jiggwadanjaw l-akbar vantaġġ komparattiv 
fis-suq;

8. Jenfasizza l-importanza li jiġu appoġġati t-twaqqif u l-iżvilupp ta' impriżi innovattivi, u li 
l-finanzjament pubbliku u privat ikun ikkombinat, u li jkunu ssupplimentati b'mekkaniżmi 
ta' kapital ta' riskju u assistenza teknika fl-implimentazzjoni tal-proġetti;

9. Jenfasizza li l-parti l-kbira tal-inizjattivi li se jagħmlu l-innovazzjoni possibbli ġejjin mis-
settur kummerċjali u li għalhekk huwa essenzjali li jkun hemm kooperazzjoni aktar mill-
qrib mal-universitajiet u maċ-ċentri ta' riċerka;

10. Jirrakkomanda l-involviment taċ-ċittadini kollha fl-innovazzjoni u li dawn ikunu fil-
qagħda li jinnovaw kif ukoll jiżviluppaw spirtu ta’ imprenditorjat; jappoġġa l-proposta tal-
Kummissjoni marbuta ma’ proġett pilota ta’ innovazzjoni soċjali Ewropea u l-proposta 
ewlenija tagħha li l-innovazzjoni soċjali ssir prijorità ċentrali tal-programmi tal-Fond 
Soċjali Ewropew (FSE); hu tal-fehma li l-politika tal-innovazzjoni għandha tiġi 
kkunsidrata b'mod wiesa', mhux biss fil-forma ta’ innovazzjoni teknika iżda wkoll – aktar 
milli kien il-każ fil-passat – bħala innovazzjoni soċjali u waħda marbuta mas-servizzi li 
jgħinu biex titjib l-organizzazzjoni tal-kooperazzjoni fost il-persuni u tassisti kemm il-
produzzjoni diretta tas-servizzi u l-produzzjoni industrijali, li teħtieġ organizzazzjoni ta’ 
xogħol aħjar flimkien mal-vantaġġi kompetittivi li għandhom jinkisbu bl-għajnuna ta' 
servizzi ġodda; jitlob ukoll li l-FSE jipprijoritizza l-bżonn ta’ investiment fil-ħiliet, fl-
impjiegi, fit-taħriġ u fit-taħriġ mill-ġdid bil-ħsieb li jinħolqu aktar impjiegi u ta' kwalità 
aħjar f'ekonomija aktar sostenibbli, filwaqt li jitqiesu l-effiċjenza tar-riżorsi u tal-enerġija;

11. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem aktar mill-qrib mal-Istati Membri sabiex isiru 
previżjonijiet għal żmien medju u fit-tul dwar il-ħiliet meħtieġa mis-suq tax-xogħol u biex 
jiġu inkoraġġiti sħubijiet bejn l-universitajiet u s-settur tan-negozju biex titjieb it-
tranżizzjoni taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol filwaqt tingħata għajnuna biex tinħoloq 
soċjetà innovattiva bbażata fuq l-għerf, tiġi żviluppata r-riċerka applikata u jinħolqu 
prospetti ta' xogħol aħjar għall-gradwati;

12. Jinnota li, minkejja ż-żieda fl-involviment tan-nisa fl-oqsma tar-riċerka u t-teknoloġija, l-
aħħar ċifri tal-Kummissjoni jindikaw li 19% biss tal-karigi akkademiċi għolja huma  
okkupati minn nisa, anke jekk in-nisa jammontaw għal aktar minn nofs l-istudenti 
universitarji1;

                                               
1 Stqarrija għall-stampa bit-titlu ‘She Figures 2009 – major findings and trends’, Kummissjoni Ewropea, 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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13. Jinnota li fi żminijiet ta’ kriżi, huwa essenzjali li jiġu attirati ż-żgħażagħ lejn it-tipi l-
ġodda ta' impjiegi disponibbli u li jkun żgurat li l-programmi tal-ħiliet jippromwovu l-
aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, bil-ħsieb li jkunu jistgħu japprofittaw ruħhom 
mill-potenzjal ta’ impjiegi, sabiex tiġi miġġielda r-rata għolja tal-qgħad fost iċ-ċittadini ta' 
taħt il-25 sena u sabiex isir kapital mill-ħiliet tal-ġenerazzjoni żagħżugħa fl-użu ta' 
teknoloġiji ġodda;

14. Jitlob li jsir sforz sabiex jingħelbu n-nuqqasijiet tal-ħiliet fl-oqsma tax-xjenza, it-
teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika; jenfasizza l-importanza li tiżdied il-kwalità tat-
taħriġ, jitjieb l-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja u t-taħriġ vokazzjonali, ikun promoss it-
taħriġ kontinwu tal-impjegati, filwaqt li jsiru arranġamenti għall-aċċess u l-
organizzazzjoni ta’ dan it-taħriġ li huma inklużivi u ma jiddiskriminawx kontra n-nisa; hu 
tal-fehma, madankollu, li dawn il-miżuri għandhom ikunu mmirati primarjament għal 
ħaddiema li jiġi assenjat lilhom xogħol li jeħtieġ inqas kwalifiki milli kien meħtieġ qabel, 
li huma f'riskju li jitilfu l-impjiegi tagħhom minħabba l-introduzzjoni ta' teknoloġiji 
ġodda, u dawk li ġew issensjati minħabba li m'għandhomx il-ħiliet meħtieġa mir-
ristrutturar u mill-konverżjoni; ifakkar ukoll fil-bżonn li jiġu żviluppati l-attivitajiet ta’ 
taħriġ kollha b’mod aktar komprensiv, fil-livelli kollha ta’ taħriġ, sabiex tissaħħaħ il-
kreattività, l-innovazzjoni u l-imprenditorjat;

15. Jenfasizza l-importanza li jiżdied il-livell tat-tagħlim tul il-ħajja u li jiġu żviluppati 
attivitajiet ta' taħriġ għal kulħadd sabiex jiżdiedu l-ekoinnovattività u l-imprenditorjat u 
biex jiġi żgurat li l-forza tax-xogħol tkun tista' taġġusta l-ħiliet tagħha għall-ħtiġijiet tas-
suq tax-xogħol ta' ekonomija aktar sostenibbli bbażata fuq kunċetti ta' taħriġ ibbażati fuq 
il-kompetenza; jistieden lill-Istati Membri, lil min iħaddem u lill-impjegati biex jagħrfu 
bħala responsabilità konġunta l-ġestjoni tal-ħiliet, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja għall-
innovazzjoni, bħalma ġie rrikonoxxut fil-ftehim ta’ qafas tas-sħab soċjali tal-2002 dwar it-
tagħlim tul il-ħajja; 

16. Jenfasizza l-importanza li jiġu ssimplifikati r-regoli dwar l-aċċess għall-programmi 
Ewropej ta' riċerka, u l-proċeduri għal dan l-aċċess;

17. Jenfasizza l-importanza li jinħolqu, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f'dak nazzjonali, 
kundizzjonijiet favorevoli u inċentivi sabiex tingħata spinta lill-parteċipazzjoni fl-istudji 
dottorali, kif ukoll lill-parteċipazzjoni fir-riċerka innovattiva, biex titwaqqaf il-ħarba tal-
imħuħ u biex l-UE tkun tista' tieħu benefiċċji sostanzjali, filwaqt li ssaħħaħ il-
kompetittività tagħha permezz ta' riċerka u studji avvanzati u innovattivi;

18. Jenfasizza l-importanza li tiġi integrata l-innovazzjoni kemm fl-edukazzjoni b'mod 
ġenerali kif ukoll fit-tagħlim tul il-ħajja, bil-ħsieb li tinħoloq forza tax-xogħol li tkun 
kapaċi tirreaġixxi għall-ħtiġijiet li jinbidlu ta' ekonomija tas-suq soċjali sostenibbli u 
innovattiva li toffri impjiegi ġodda, ta' kwalità għolja u dejjiema;

19. Hu tal-fehma li għandu jinħoloq spazju Ewropew ta’ riċerka effikaċi kemm jista’ jkun 
malajr, li fih il-kooperazzjoni tkun ibbażata primarjament fuq il-kooperazzjoni volontarja 
bejn l-Istati Membri; jinnota li l-ostakoli għall-mobilità tar-riċerkaturi għandha tiġi 
eliminata, u tinħoloq infrastruttura tar-riċerka Ewropea avvanzata; jitlob li tingħata 
attenzjoni speċjali lir-riċerkaturi fl-Istati Membri kollha bil-ħsieb li jsir użu ottimali mill-
potenzjal tagħhom;
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20. Jappoġġa l-objettiv li jiżdied b'miljun in-numru ta' riċerkaturi fl-UE sal-2020, u josserva li 
investiment enormi bħal dan ikollu effetti ta' multiplikatur sinifikanti fuq l-impjiegi, iżda 
fl-istess ħin iqis li dan huwa objettiv ambizzjuż ħafna li jirrikjedi li jiġu stabbiliti objettivi 
għal kull pajjiż individwali u li jsiru sforzi mmirati; jinnota li s-settur pubbliku ma 
għandux neċessarjament il-fondi biżżejjed biex jagħmel dan, jiġifieri għalkemm hemm 
bżonn qawwi li jiżdied l-għadd ta' postijiet għar-riċerkaturi fi stabbilimenti tal-
edukazzjoni ogħla u f'istituti pubbliċi ta' riċerka, il-biċċa l-kbira tar-riċerkaturi se jiġu 
impjegati fis-settur privat; jinnota li l-attenzjoni għandha tiffoka anqas fuq in-numru ta’ 
riċerkaturi u aktar fuq l-innovazzjoni tagħhom, il-kwalità tal-edukazzjoni tagħhom, id-
diviżjoni Ewropea tax-xogħol fil-qasam tar-riċerka, ir-riżorsi għar-riċerka u l-kwalità tar-
riċerka;

21. Jirrimarka li, meta jitqies in-nuqqas ta' studenti tal-edukazzjoni ogħla fl-oqsma tax-xjenza 
u tat-teknoloġija, jeħtieġ li jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-ebda student ma jabbanduna 
l-istudji tiegħu jew ikun limitat fl-għażla tiegħu ta' stabbiliment edukattiv minħabba 
raġunijiet finanzjarji, u li għalhekk huwa neċessarju li jitkompla jiġi promoss l-aċċess għal 
self minn banek li jista' jiġi parzjalment iffinanzjat mill-Istati Membri;

22. Jitlob li jkun hemm inizjattiva speċifika tal-UE biex il-bniet jiġu attratti lejn il-
professjonijiet MINT (marbuta mal-matematika, l-informatika, ix-xjenzi naturali u t-
teknoloġija) u biex jiġu miġġielda l-isterjotipi li għadhom jiddominaw dawn il-
professjonijiet; jisħaq fuq il-fatt li r-rwol tal-midja u l-edukazzjoni hu fundamentali fil-
ġlieda kontra sterjotipi ta’ din ix-xorta;

23. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi politiki li jinkoraġġixxu r-riċerkaturi jibqgħu fl-Istati 
Membri tal-UE billi jippromwovu kundizzjonijiet attraenti ta' xogħol fl-istituti ta' riċerka 
pubbliċi;

24. Jisħaq fuq l-importanza li jitnaqqsu l-burokrazija u jitneħħew l-ostakoli għall-mobilità tar-
riċerkaturi biex jiġi żgurat li jkunu jistgħu jġibu ideat u soluzzjonijiet u teknoloġiji 
innovattivi minn ekonomiji innovattivi oħra għall-Unjoni Ewropea;

25. Jirrakkomanda li l-innovazzjoni tiġi promossa wkoll permezz ta’ proġetti komuni 
transkonfinali tas-settur pubbliku, billi jiġu eliminati l-ostakoli leġiżlattivi għall-użu tal-
akkwist pubbliku biex tiġi promossa l-innovazzjoni, billi wieħed jimxi fid-direzzjoni tat-
twaqqif ta' mira minima għall-proporzjon tal-akkwist pubbliku użat biex tiġi promossa l-
innovazzjoni, b’koordinazzjoni aħjar minn dik li kien hemm sal-lum tal-finanzjament 
pubbliku tal-UE, tal-Istati Membri u dak reġjonali u bi tnaqqis tal-burokrazija relatata, 
biex b'hekk tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni (b'mod partikolari mill-SMEs), billi jiżdied l-
użu tad-dejta pubblika, jittejjeb l-aċċess għas-sejbiet tar-riċerka u jsir aktar faċli li dawn 
jiġu sfruttati, kif ukoll permezz ta' miżuri mmirati biex jippromwovu l-investiment ta’ 
kapital ta’ riskju f’impriżi b’potenzjal ta’ tkabbir.

26. Hu tal-fehma li l-isfruttar kummerċjali tas-sejbiet tar-riċerka fl-UE hu wisq bil-mod jew 
mhux suffiċjenti, u jirrakkomanda li jiġu stabbiliti inkubaturi tan-negozji li jfittxu l-
innovazzjonijiet b'mod attiv u jkunu f'kuntatt ma' stabbilimenti tal-edukazzjoni ogħla u 
tar-riċerka, u li l-kompitu tagħhom ikun li jippromwovu l-isfruttament kummerċjali tas-
sejbiet tar-riċerka, pereżempju permezz tal-kuntatti mal-impriżi jew billi jgħinu biex 
jinstabu investituri privati jew kapital inizjali għall-istabbiliment ta' negozji ġodda;
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27. Jenfasizza l-ħtieġa, biex jiġu stimulati d-domanda u s-suq għal prodotti innovattivi, li tiġi 
promossa l-innovazzjoni billi jinħolqu opportunitajiet ġodda tas-suq;

28. Josserva li l-proġetti ta' riċerka li għandhom jiġu ffinanzjati għandu jkollhom l-għan li 
jiksbu riżultati sostanzjali u li l-produttività tal-ħidma tal-innovazzjoni għandha titkejjel 
permezz ta' indikaturi ta' monitoraġġ adattati;

29. Jenfasizza li, għas-suċċess sħiħ tal-inizjattiva tal-Unjoni tal-Innovazzjoni, huwa 
neċessarju li jiġi adottat approċċ integrat għall-formulazzjoni tal-politiki u għat-tfassil tal-
istrumenti relatati mar-riċerka u mal-innovazzjoni, li jiġi organizzat koordinament 
b'saħħtu bejn l-istituzzjonijiet u li jiġu involuti totalment u direttament il-partijiet 
interessati kollha rilevanti fl-għażliet u fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet;
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Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, 
Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, 
Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas 
Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, 
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth 
Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Antigoni 
Papadopoulou, Evelyn Regner

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Fiona Hall, Diana Wallis, Janusz Wojciechowski


