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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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 l-innovazzjoni fl-oqsma tal-għarfien u tal-attività ekonomika u soċjali kollha, 
għandha titmexxa minn kriterji ta’ interess pubbliku, mit-titjib tal-kwalità tal-ħajja, mill-
promozzjoni tal-benesseri soċjali u l-preservazzjoni tal-ambjent u tal-bilanċ naturali;

2. Jilqa’ l-Kumunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Unjoni tal-Innovazzjoni bħala 
fundamentali għall-istrateġija UE2020 għall-impjiegi u t-tkabbir, u jenfasizza l-
importanza li jiġu evitati l-iżbalji li saru fil-perjodu strateġiku fuq medda ta’ għaxar snin 
preċedenti fl-implimentazzjoni tal-istrateġija UE2020;

3. Jisħaq li l-kunċett ta’ innovazzjoni għandu natura multidimensjonali u jinkludi fih mhux 
biss ir-riċerka xjentifika u l-iżvilupp sperimentali u teknoloġiku (li hi l-bażi ewlenija tal-
innovazzjoni), iżda ukoll l-iżvilupp ta’ proċessi, metodoloġiji u mudelli organizzattivi u 
ta’ imġiba ġodda;

4. Jenfasizza li l-oqsma tal-ħarsien tal-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sigurtà tal-ikel kif 
ukoll il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima huma fost dawk li l-iktar jeħtieġu sforz ta’ 
innovazzjoni msaħħaħ li jinkludi t-tisħiħ tal-bażi xjentifika u teknoloġika attwali; jisħaq li 
l-programmi ta’ riċerka u l-innovazzjoni tal-ġejjieni tal-UE se jeħtieġu li jqisu dawn l-
oqsma b’mod adegwat; għal dan il-għan, jenfasizza l-bżonn għall-adozzjoni ta’ approċċ 
transsettorjali bbażat fuq ir-reżistenza tal-ekosistema;

5. Jissuġġerixxi dawn l-eżempji bħala oqsma ta’ prijorità li fuqhom għandhom jiġu iffukati 
aktar sforzi, fil-kuntest tal-iżvilupp ta' ħiliet fix-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni 
(STI): l-użu effiċjenti ta’ riżorsi l-iskarsezza ta’ riżorsi; ir-restawr tal-ekosistema, l-irkupru 
u r-reċiklaġġ tal-iskart; it-tibdil fil-klima, id-deżertifikazzjoni u r-riskju ta' diżastru 
naturali; il-preservazzjoni tan-natura u tal-bijodiversità; il-kwalità u s-sigurtà tal-ikel; it-
tibdil demografiku; u l-epidemiji l-ġodda;

6. Jemmen li l-investiment fl-iżvilupp u t-tisħiħ tal-ħiliet tal-STI mhumiex biss mezz ta’ 
azzjoni dwar ideat innovattivi li jistgħu jinbidlu fi prodotti u f’servizzi li għandhom jiġu 
mnedija fuq is-suq, iżda bħala mezz ta’ tweġiba għal numru ta’ problemi u sfidi li qed 
jiffaċċja l-bniedem;

7. Jinsisti li l-innovazzjoni għandha tkun element ewlieni tal-politika pubblika f’oqsma 
bħall-ambjent, l-ilma, l-enerġija, it-trasport, it-telekomunikazzjoni, is-saħħa u l-
edukazzjoni; jisħaq dwar il-ħtieġa għall-promozzjoni wiesa' tat-tqassim u l-assorbiment 
tal-innovazzjoni globali fis-settur pubbliku, f’intrapriżi privati u speċjalment l-SMEs;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex tissupplimenta r-riżorsi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-UE biex tkun żgurata l-implimentazzjoni sostenibbli 
tal-Infrastrutturi ta’ Riċerka Bioloġiċi u tax-Xjenzi Mediċi bħala servizz pubbliku tar-
Riċerka u l-Iżvilupp, orjentati lejn kwalità ta’ ħajja aħjar taċ-ċittadini, li hu mod kif 
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soċjetà bbażata fuq l-għarfien titmexxa 'l quddiem u tkun tista' taffronta l-isfidi tas-soċjetà 
fl-Ewropa;

9. Iqis li enfasi akbar fuq il-politika tal-innovazzjoni tirrappreżenta opportunità għall-
immodernizzar u t-tisħiħ tas-servizzi pubbliċi kemm fl-oqsma eżistenti kif ukoll f’dawk 
emerġenti, f’firxa sħiħa ta’ oqsma tal-ħajja ekonomika u soċjali, biex b’hekk jissaħħu l-
kwalità u l-effikaċja, il-ħolqien tal-impjiegi, il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u 
l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;

10. Ifakkar li f’oqsma, inkluż dawk bħall-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sigurtà tal-ikel, l-
istituzzjonijiet pubbliċi għar-Riċerka u l-Iżvilupp għandhom rwol uniku fl-għajnuna tad-
definizzjoni tal-politiki tas-settur pubbliku fil-valutazzjoni, l-imminizzar u l-ġestjoni ta’ 
riskji pubbliċi, u fiċ-ċertifikazzjoni, l-istandardizzazzjoni u r-regolamentazzjoni, fost 
xogħolijiet oħrajn ta' importanza ewlenija li għandhom jiġu rikonoxxuti u salvagwardjati; 

11. Jinnota l-konklużjonijiet tal-Bord Ewropew għall-Innovazzjoni tal-2009 dwar l-effetti 
sproporzjonali li l-kriżi ekonomika u finanzjarja qed ikollha f’pajjiżi u f’reġjuni differenti, 
li qegħdin jimminaw l-għan ta’ konverġenza; jinsab imħasseb li r-restrizzjonijiet baġitarji 
attwali imposti fuq l-Istati Membri jistgħu jwasslu għal restrizzjonijiet akbar fuq l-
investiment fl-STI, b’effetti potenzjalment ta’ ħsara; jaqbel li l-inizjattiva dwar l-"Unjoni 
tal-Innovazzjoni” għandha tinkludi l-Istati Membri u r-reġjuni kollha u li dan hu essenzjali 
biex jiġi evitat l-ħolqien ta’ “diskrepanza tal-innovazzjoni" bejn pajjiżi u reġjuni 
b’innovazzjoni akbar jew onqos; 

12. Iqis li l-koordinament aktar mill-qrib tal-isforzi fl-STI m'għandux jimplika diżinvestiment 
jew nuqqas ta' investiment fir-rigward tal-ħila xjentifika ta' ċerti Stati Membri u reġjuni, bi 
ħsara għal oħrajn; jemmen li minflok, din għandha tfisser investiment fl-iżvilupp ta’ bażi 
tal-STI soda u konsistenti f’pajjiżi u f’reġjuni differenti, skont il-karatteristiċi u l-livelli ta’ 
żvilupp tagħhom, bil-għan li tingħata promozzjoni lis-sinerġiji ta’ benefiċċju u ta’ 
kooperazzjoni utli; 

13. Jenfasizza r-rwol ewlieni tal-Fondi Strutturali fil-promozzjoni tal-investiment fl-STI; 
jemmen li l-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjjonali 
għandhom rwol ewlieni, fit-taħriġ u t-trażmissjoni ta’ ħiliet ta’ ħaddiema fl-oqsma tal-
innovazzjoni u tal-finanzjament ta’ starteġiji reġjonali tal-innovazzjoni li x’aktarx 
jimpattaw b’mod pożittiv f’termini ta’ politika territorjali, titjib tal-kundizzjonijiet tal-
għajxien, tal-promozzjoni tal-ġustizzja soċjali u l-benesseri u l-preservazzjoni tal-ambjent; 
jisħaq l-ħtieġa li tissaħħaħ il-politika ta' koeżjoni u l-għanijiet tagħha, bl-innovazzjoni 
titqies bħala wieħed mill-fisien tal-qafas tal-Kwadru Finanzjarju wara l-2013;

14. Jenfasizza l-bżonn li jkun issimplifikat l-aċċess għall-programmi tal-UE, ikunu 
kkoordinati aħjar u jissaħħaħ l-effett tal-injezzjoni tal-investiment fuq l-investiment tas-
settur privat. jenfasizza li l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għandu jiġi sfruttat 
bis-sħiħ biex ikunu żviluppati l-kapaċitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni fl-Ewropa;

15. Jilqa’ l-“Partenarjati tal-Innovazzjoni Ewropea” maħsuba biex iżidu u jikkoordinaw l-
investimenti fir-Riċerka u l-Iżvilupp kif ukoll biex l-akkwist pubbliku jkun ikkoordinat 
aħjar biex titħaffef l-introduzzjoni ta’ innovazzjonijet fis-suq. jenfasizza madankollu li l-
politiki ta’ akkwist ma għandhomx jitfasslu biex jieħdu post is-swieq privati jew biex 
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joħolqu distorsjoni tal-kompetizzjoni iżda biex jiffaċilitawhom, jistimulaw id-diffużjoni 
tal-innovazzjoni, waqt li l-swieq jinżammu liberi li jimxu f'direzzjonijiet ġodda;

16. Jenfasizza li l-innovazzjoni kif ukoll ir-Riċerka u l-Iżvilupp għandhom jiġu ffinanzjati 
primarjament mill-kapital privat. jilqa’ l-miżuri mħabbra mill-Kummissjoni biex jitjieb 
is-suq għall-kapital ta’ riskju;

17. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li tiżviluppa strumenti finanzjarji sabiex tattira żieda 
qawwija ta' investiment privat fir-riċerka u l-innovazzjoni sal-2014. jilqa’ l-
kollaborazzjoni proposta mal-Bank Ewropew għall-Investiment, mal-intermedjarji 
finanzjarji nazzjonali u mal-investituri privati għall-iżvilupp ta’ proposti li jindirizzaw in-
nuqqasijiet kritiċi tas-suq, inkluż il-kapital ta’ riskju għal impriżi li qed jikbru b'pass 
mgħaġġel, il-finanzjament bir-riskju maqsum għall-investimenti fil-proġetti ta’ Riċerka u 
l-Iżvilupp, u s-self għal SMEs innovattivi li qed jikbru b’pass mgħaġġel;

18. Jenfasizza l-bżonn li jitneħħa x-xkiel li fadal għall-impriżi innovattivi u dinamiċi bħal 
aċċess aħjar għal finanzjament bikri tar-riskju, partikolarment għall-SMEs. jirrikonoxxi li 
Suq Intern operattiv huwa l-aktar stimolu importanti għall-innovazzjoni tal-UE;

19. Jisħaq li l-eżistenza ta’ sistemi tal-STI sodi u effettivi ma tistax tiġi separata mill-
preżenza fl-Istati Membri kollha ta’ sistemi ta’ edukazzjoni pubblika ta’ kwalità għolja u 
inklussivi li kapaċi jippromwovu l-aċċess għal kulħadd fuq bażi non-diskriminatorja 
għall-ogħla livelli edukattivi; jippromwovi attenzjoni speċjali fl-oqsma tax-xjenza u tal-
inġinerija, l-ambjent u s-saħħa; jenfasizza li f’xi uħud minn dawk l-oqsma u f’xi Stati 
Membri, snin ta’ diżinvestiment jew nuqqas ta’ investiment wasslu għal nuqqas qawwi 
ta’ persunal speċjalizzat, inkluż tekniċi u riċerkaturi, u għall-bżonn ta’ bdil f’din it-
tendenza; 

20. Iqis li l-avvanz tal-għarfien u l-applikazzjonijiet multipli tiegħu ma jeliminawx il-ħtieġa 
għal valutazzjoni aktar miftuħa u parteċipatorja dwar l-implikazzjonijiet etiċi, soċjali u 
politiċi ta’ dawk l-applikazzjonijiet; jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa ta’ promozzjoni u ta’ 
tixrid ta’ kultura xjentifika fost il-pubbliku ġenerali; 

21. Iqis li għandhom jittieħdu passi li jappoġġaw inizjattivi maħsuba għall-promozzjoni tad-
djalogu xjentifiku u t-tixrid tar-riżultati mal-akbar ammont ta' nies possibbli, kif ukoll 
mal-komunità xjentifika, li jżidu r-rwol tas-soċjetà ċivili fir-riċerka;

22. Jemmen li l-iżvilupp xjentifiku u teknoloġiku u tal-innovazzjoni jeħtieġ li jitqiesu fid-
definizzjoni tal-politiki tal-iżvilupp tal-għajnuna u ta’ kooperazzjoni; jisħaq li flimkien 
mal-esportazzjoni sempliċi tat-teknoloġija, l-UE sejra teħtieġ tiżviluppa forom ta' 
kooperazzjoni reali li jippromwovu l-inklużjoni tal-għarfien u l-għoti tas-setgħa lokali u t-
tisħiħ u l-konsolidazzjoni, bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet għall-problemi speċifiċi tal-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.

23. Jenfasizza li approċċ koordinat fil-livell Ewropew jista’ jkun raġjonevoli jekk tkun tista’ 
tiġi verifikata permezz ta’ valutazzjoni tal-impatt, l-eżistenza ta’ ekonomiji ta’ skala u ta’ 
firxa kif ukoll tal-valur miżjud tal-UE. jenfasizza l-ħtieġa għal koordinament aktar ċar u 
aktar effettiv bejn l-Istati Membri u l-politiki tal-UE fir-rigward tal-proċessi ta' Riċerka u 
l-Iżvilupp biex tiġi evitata d-duplikazzjoni u sovrapożizzjoni li tiswa l-flus, u għalhekk 
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jappoġġja l-miżuri għat-tneħħija tal-ostakoli għall-mobilità u għall-attivitajiet ta' riċerka 
transkonfinali;

24. Jenfasizza l-bżonn li jiġu żviluppati indikaturi li jirreġistraw il-progress fil-qasam tal-
politika tal-innovazzjoni u jippermettu valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-miżuri ta’ politika 
fis-seħħ, fuq il-mudell tal-qafas ta’ valutazzjoni tal-Union għar-Riċerka u l-Innovazzjoni. 
jilqa’ l-proposta li jiġi sorveljat il-progress ta' innovazzjoni fl-Istati Membri fil-qafas tas-
“Semestru Ewropew”;

25. Iqis li n-nuqqas ta’ privattiv tal-UE hu "taxxa fuq l-innovazzjoni", li jfixkel l-innovaturi 
żgħażagħ aspiranti fit-tiftix tagħhom għal sħab biex jiżviluppaw, jiffinanzjaw, jipproduċu 
u jbiegħu l-innovazzjonijiet tagħhom. jenfasizza li reġim ta’ privattiv tal-UE uniku 
jippermetti li l-applikazzjonijiet għall-privattivi jkunu mħaffa u irħas għall-kumpaniji 
b’ideat innovattivi u jiffaċilita s-soluzzjoni tat-tilwim, li jipermetti li l-Ewropa tikkompeti 
bis-serjetà fis-suq globali; għalhekk iħeġġeġ it-tisħiħ tal-kooperazzjoni f’dan il-qasam, u 
jħeġġeġ lill-Istati Membri kollha biex jingħaqdu f’dan it-tip ta' sforzi;

26. Jenfasizza li l-istandards ta’ interoperabilità jistgħu jikkontribwixxu pożittivament għat-
tkabbir u l-kompetizzjoni, speċjalment meta dawn jiġu assimilati mis-suq u mhux imposti 
fuqu. għalhekk iqis li regolament “intelliġenti” fil-forma ta’ standards jista’ jkun ta’ 
xprun għall-innovazzjoni, jekk regolamenti u standards ikunu proporzjonati, ma jkollux 
iżjed problemi fil-futur u jkun "teknoloġikament newtrali", u jitfassal b’tali mod li 
jistimola innovazzjoni addizzjonali;

27. Jenfasizza li f’xi setturi, bħal dak tas-saħħa, ir-riżultati tar-riċerka wasslu għall-
innovazzjoni kull darba li x-xjenza ppermettiet, u għalhekk iqis li l-pessimiżmu tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-innovazzjoni f’ħafna każijiet mhuwiex ġustifikat;

28. Meta jitqies li l-innovazzjoni normalment marbuta mill-qrib mas-suq u tiżviluppa 
permezz ta’ kanali mhux formali, jemmen li l-UE għandha tirfina l-metodi ta’ 
valutazzjoni tagħha biex jirriflettu l-fatt li l-istess kriterji ma jistghux jintużaw biex jiġu 
valutati l-oqsma kollha; 

29. Jiddispjaċih li l-protokolli tal-innovazzjoni huma soġġetti għal proċessi ta’ approvazzjoni 
burokratiċi twal li jrażżnu l-innovazzjoni, jillimitaw il-kompetittività tas-suq tal-UE u 
jwaqqfu l-iżvilupp tat-tagħrif xjentifiku fil-komunità medika li jwasslu għal dewmien tal-
benefiċċji għall-pazjenti;

30. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiddefinixxu u jimplimentaw oqsfa ta’ 
politika mmirati li jistimolaw l-aċċess rapidu tal-innovazzjonijiet ta' valur għall-utenti fl-
UE, u li jiżguraw li innovazzjoni ġodda jkunu jistgħu jilħqu l-utenti aħħarija tagħhom fi 
żmien raġjonevoli;

31. Jenfasizza l-importanza li tingħata prijorità lir-reviżjoni tad-direttiva dwar il-provi kliniċi 
fi djalogu mar-riċerkaturi, bil-għan li jiġi żgurat qafas regolatorju mtejjeb għall-iżvilupp 
ta' prodotti mediċinali u jitqabblu kuri alternattivi ma' prodotti mediċinali fir-riċerka 
klinika (kif iddikjarat fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Innovazzjoni u s-Solidarjetà 
fil-Farmaċewtiċi adottat fi Brussell, fis-6 ta’ Diċembru 2010);
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32. Jenfasizza l-importanza kbira li jintuża għarfien ġdid biex jinħolqu modi ġodda u aħjar li 
jipprevjenu, isibu, u jfejqu l-kanċer u li jiġu promossi mekkaniżmi rapidi li jagħmlu dawn 
l-iskoperti disponibbli għall-pazjenti;

33. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea sabiex issegwi r-rakkomandazzjoni tal-Valutazzjoni 
Interim tas-Seba' Programm ta’ Qafas (Grupp ta' Esperti) meta titlob li jitqies moratorju 
fuq l-istrumenti ġodda sakemm dawk eżistenti jkunu ġew żviluppati biżżejjed u valutati 
adegwatament, u għandha tingħata attenzjoni biex tkun evitata l-proliferazzjoni ta’ 
strumenti li tista’ toħloq konfużjoni;.

34. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tippreżenta lill-Parlament Ewropew evalwazzjoni 
esterna dwar l-istrumenti ta' innovazzjoni maħluqa fis-Seba' Programm Qafas, 
pjattaformi, u JETIs meta l-valutazzjoni għandha tinkludi l-attivitajiet, is-sejħiet, il-
proġetti ta' innovazzjoni u riżultati (jekk jeżistu) kif ukoll il-kontribut ekonomiku minn 
fondi pubbliċi u privati;
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