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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, titjib tal-kwalità tal-ħajja, 
promozzjoni tal-benesseri soċjali u l-preservazzjoni tal-ambjent u tal-bilanċ naturali;

2. 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;

3. Jenfasizza li l-oqsma tal-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sigurtà tal-ikel 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 
sejrin jeħtieġu jqisu b’mod adegwat u b’mezzzi proporzjonali għall-isfidi enormi li 
qegħdin niffaċċjaw; 

4. 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; l-isfruttament u r-rimi tal-iskart; 
it-tibdil fil-klima; il-preservazzjoni tan-natura u tal-bijodiversità; il-kwalità u s-sigurtà tal-
ikel; it-tibdil demografiku; u l-epidemiji l-ġodda; 

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

6. 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 tat-tixrid u l-assorbiment tal-
innovazzjoni globali fis-settur pubbliku, f’intrapriżi privati u speċjalment l-SMEs u fl-
ekonomija soċjali;

7. 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;

8. 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 
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xogħolijiet oħrajn ta' importanza ewlenija li għandhom jingħataw rikonoxximent u 
protezzjoni; 

9. 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; 

10. Iqis li l-koordinazzjoni aktar mill-qrib tal-isforzi fl-STI m'għandhomx jimplikaw 
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; 

11. 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-prospettiva finanzjarja wara l-2013;

12. 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; 

13. 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; 

14. 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, bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet għal problemi speċifiċi tal-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw.



PA\855893MT.doc 5/5 PE458.493v01-00

MT


