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Introduzzjoni

L-importanza tal-innovazzjoni għall-Ewropa hija evidenti. L-Unjoni Ewropea teħtieġ l-
innovazzjoni biex tagħti spinta lill-kompetittività globali tagħha, biex tutilizza l-bażi ta’ 
għarfien tagħha, biex ittejjeb il-pożizzjoni ekonomika tagħha u biex tiffaċċja l-isfidi l-kbar 
tas-soċjetà tas-seklu 21. 

Sa issa, l-inizjattiva tal-Unjoni tal-Innovazzjoni hija l-aktar tentattiv sinifikanti u konkret għal 
Politika Ewropea ta’ Innovazzjoni integrata. Is-suċċess tal-politika jiddependi minn 
koperazzjoni kkoordinata tajjeb u mill-involviment massimu tal-atturi rilevanti kollha fil-livell 
komunitarju, reġjonali, nazzjonali u Ewropew.

L-isforzi biex titħeġġeġ l-innovazzjoni bis-saħħa tal-ikkompletar tas-suq uniku kif ukoll ta’ 
politika industrijali u kummerċjali b’saħħitha filwaqt li tingħata attenzjoni lis-sigurtà tal-
provvista tal-materja prima huma ta’ importanza ewlenija.  

Abbażi tal-involviment tal-imsieħba kollha u l-entużjażmu tagħhom, mistenni jkun hemm 
bażi tajba għar-riflessjoni. Dan id-Dokument tal-Ħidma jservi bħala spunt għall-ħolqien ta’ 
innovazzjoni konġunta.

Poter għaċ-ċittadini – innovazzjoni ffukata fuq in-nies:

Minkejja li l-Unjoni tal-Innovazzjoni tfittex soluzzjonijiet għall-isfidi l-kbar tas-soċjetà, id-
dokument ma jfissirx b’mod ċar b’liema modi ċ-ċittadini se jkunu involuti direttament fl-
innovazzjoni. It-talbiet taċ-ċittadini għandhom ikunu l-punt fokali fil-promozzjoni tal-
innovazzjoni u ċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu jiġu involuti bħala kokreaturi. 

Il-Kummissjoni fil-fatt irrikonoxxiet id-diskrepanza fil-ħiliet li teżisti bejn l-edukazzjoni u r-
riċerka u l-innovazzjoni. Ikun xieraq li s-settur pubbliku u dak privat jinvestu biex tonqos din 
id-diskrepanza billi jistimulaw proġetti bħal: “edukazzjoni għall-kreattività / edukazzjoni 
għall-innovazzjoni” għal soċjetà innovattiva bl-użu ta’ approċċ minn isfel għal fuq. L-
ekonomija tal-Ewropa għandha tkun soċjetà bbażata fuq l-għarfien. 

L-innovazzjoni soċjali: 

L-Unjoni tal-Innovazzjoni għandha żżid il-gwadanni mir-riċerka Ewropea – mhux biss fis-
sens ta’ gwadann teknoloġiku jew kummerċjali, iżda wkoll fis-sens ta’ gwadann soċjali. Billi 
l-Ewropa qed tiffaċċja sfidi kbar fis-soċjetà, il-Kummissjoni Ewropea kellha raġun 
tikkonċentra l-ideat tagħha fuqhom. Dawn l-isfidi l-kbar jeħtieġu kemm innovazzjonijiet 
tekniċi u kemm innovazzjonijiet soċjali. Wieħed ma jistax iqishom bħala separati minn xulxin 
u għandhom jintużaw b’mod simultanju li bih jikkomplementaw lil xulxin. Ikun xieraq li l-
innovazzjoni soċjali tibbenefika mill-miżuri kollha ta’ appoġġ iddedikati lill-innovazzjoni 
inġenerali. 

L-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li sal-2011 tniedi programm pilota Ewropew dwar l-
Innovazzjoni Soċjali (l-impenn tal-Unjoni tal-Innovazzjoni Nru 7) hija milqugħa 
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b’sodisfazzjon kbir. Madankollu, mhuwiex biżżejjed li jkun hemm proġett pilota wieħed 
iżolat. L-innovazzjoni soċjali għandha tkun inkluża – kull fejn xieraq – fil-Partenarjati tal-
Innovazzjoni, li għandu jingħata bidu għal dan bil-programm pilota dwar it-tixjiħ attiv u 
b’saħħtu. 

L-innovazzjoni speċjali hija fenomenu multidimensjonali li jiġbor fih, pereżempju, l-
innovazzjoni fuq inizjattiva tas-settur pubbliku u l-innovazzjoni soċjali adottata fil-proċessi 
soċjali u ta’ ġestjoni. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-appoġġ għall-innovazzjoni 
fil-proċessi/ġestjoni (pereżempju l-iffrankar tal-enerġija jew il-proċessi tax-xogħol). 

Tnaqqis fil-frammentazzjoni tal-politika u tal-iffinanzjar: 

Fil-Komunikazzjoni dwar l-Unjoni tal-Innovazzjoni qed jiġi rrikonoxxut li s-sistema kollha 
tal-programmi ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tal-UE saret kumplessa wisq. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni tappella għas-simplifikazzjoni. Mod wieħed ta’ kif tista’ tinkiseb is-
simplifikazzjoni – b’mod partikolari għall-SMEs – jista’ jkun l-introduzzjoni ta’ punt komuni 
ta’ aċċess. Dan ifisser li jinħoloq punt ta’ (provvista ta’) servizz uniku (“one-stop shop”) fejn 
l-SMEs, ir-riċerkaturi, l-universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, ir-reġjuni, in-negozji eċċ. jistgħu 
japplikaw għal fondi Ewropej, nazzjonali u lokali għar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan il-punt 
ta’ servizz uniku jista’ wkoll jipprovdi servizzi bħall-introduzzjoni ta’ diversi atturi fil-
Partenarjati tal-Innovazzjoni Ewropea futuri.

L-Ewropa teħtieġ approċċ ġdid għall-iffinanzjar tal-innovazzjoni sabiex jiġu indirizzati d-ditti 
innovattivi dinamiċi ż-żgħar u jiġu megħjuna jikbru. Jinħtieġu partenarjati ġodda għall-qsim 
tar-riskji kif ukoll biex jittejbu l-possibilitajiet għall-kombinazzjoni ta’ fondi bejn l-istrumenti 
disponibbli u, jekk meħtieġ, anki fuq bażi tranżnazzjonali. Barra minn hekk, sabiex tiġi 
promossa l-innovazzjoni soċjali, il-fondi jeħtieġu ffinanzjar fil-livell tal-UE.

L-Akkwist Pubbliku:

Bħalma ġie rrikonoxxut mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha dwar l-Unjoni tal-
Innovazzjoni, l-akkwist pubbliku jammonta għal 17 % tal-PGD tal-UE u għaldaqstant jista’ 
jservi ta’ għodda ewlenija għall-ħolqien ta’ atmosfera li tiffavorixxi l-innovazzjoni (l-impenn 
tal-Unjoni tal-Innovazzjoni Nru 19). Minkejja diversi inċentivi, bħalissa ftit huwa l-akkwist, 
inkluż l-akkwist prekummerċjali,  immirat għal prodotti u servizzi innovattivi. Il-mistoqsija 
hi: kif jista’ jiġi stimulat l-akkwist? Billi jiġu imposti obbligi fuq il-gvernijiet jew billi jiġu 
stabbiliti miri (li jorbtu)? X’nistgħu jitgħallmu minn eżempji bħall-Pajjiżi l-Baxxi jew l-Istati 
Uniti?

Il-proprjetà intellettwali – il-Ġuriżdizzjoni tal-Privattiva Komunitarja u tal-Privattiva 
Ewropea:

Sistema b’saħħitha u bbilanċjata tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali hija waħda mill-aktar 
kundizzjonijiet ta’ qafas importanti għall-innovazzjoni. Għaldaqstant, jeħtieġ li titfassal 
strateġija komprensiva dwar id-drittijiet intellettwali għall-UE. 

Mhuwiex aċċettabbli li l-ispejjeż ta’ privattiva fl-Ewropa jistgħu jammontaw għal għaxar 
darbiet tal-ispejjeż tal-istess privattiva fl-Istati Uniti jew fil-Ġappun. L-unifikazzjoni tas-
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sistemi nazzjonali tal-privattivi fl-Ewropa ilha tiġi diskussa mill-aħħar tas-sittinijiet tas-seklu 
għoxrin, għalkemm ma tantx kien hemm suċċess.

L-intenzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi Privattiva Komunitarja (l-impenn tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni Nru 14) qed tingħata appoġġ qawwi. L-Istati Membri huma mitluba 
jippreżentaw ftehim fl-2011 u jevitaw il-possibilità ta’ proċeduri ta’ kooperazzjoni msaħħa 
fost l-Istati Membri interessati. Id-dritt tal-privattivi huwa wisq importanti biex ikun 
fframmentat fi ħdan is-suq uniku tal-innovazzjoni. 

Flimkien mal-istabbiliment ta’ Privattiva Komunitarja, anki l-kwistjoni tal-ġuriżdizzjoni 
unifikata tal-Privattiva Ewropea għandha tiġi ttrattata mingħajr aktar dewmien. 

Jinħtieġu attività u suq mifruxa fl-UE kollha għall-kummerċ u l-qsim tal-Proprjetà 
Intellettwali, inkluż l-iffaċilitar tal-aċċess għall-proprjetà intellettwali mhux użata.

Indikaturi:

Sabiex wieħed jevalwa l-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Innovazzjoni u jimmonitorja l-
iżvilupp tar-riċerka u l-iżvilupp (R&D) u l-innovazzjoni fl-Istati Membri, huwa importanti li 
wieħed ikollu indikaturi ta’ innovazzjoni mfassla sew. L-inizjattiva STAR METRICS, li qed 
tiġi żviluppata fl-Istati Uniti tal-Amerika, tista’ sservi bħala eżempju jew linja gwida biex tiġi 
ffaċilitata l-identifikazzjoni ta’ tali indikaturi possibbli li jirriflettu l-aħjar l-intensità tal-R&D 
u tal-innovazzjoni. L-indikaturi għandhom jiffukaw fuq ir-riżultati u fuq l-impatti filwaqt li 
jiżguraw il-komparabilità internazzjonali. 

Partenarjati tal-Innovazzjoni Ewropea (EIP - European Innovation Partnerships):

Fil-qafas tal-Unjoni tal-Innovazzjoni, qed jiġu introdotti l-Partenarjati tal-Innovazzjoni 
Ewropea (EIP; l-impenji tal-Unjoni tal-Innovazzjoni Nru 20 u 21). L-EIP jintroduċu kunċett 
innovattiv ġdid immirat biex joħloq sinerġija bejn inizjattivi eżistenti u futuri Ewropej u tal-
Istati Membri fil-qafas tal-innovazzjoni kif ukoll biex jimmassimizzaw u jħaffu t-twassil ta’ 
riżultati u benefiċċji lis-soċjetà tal-Ewropa. 

L-EIP m’għandhomx jagħtu l-impressjoni li huma xi programm ġdid, iżda għandhom iservu 
ta’ għodda li tipprovdi stabilità billi jistabbilixxu kriterji minimi fir-riċerka u l-iżvilupp. Il-
valur miżjud tal-EIP, meta mqabbel mal-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti, il-Proġetti 
Konġunti, il-Pjattaformi Teknoloġiċi Ewropej, iż-Żona Ewropea tar-Riċerka, l-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, u l-Inizjattiva tas-Suq Ewlieni, huwa li ma 
jikkostitwixxix programm addizzjonali ta’ riċerka jew ta’ innovazzjoni, iżda pjuttost strument 
għall-koordinazzjoni tal-programmi eżistenti, u b’hekk għall-eliminazzoni tal-
frammentazzjoni attwali. Sabiex ikunu ta’ suċċess, l-EIP għandhom jistabbilixxu miri 
ambizzjużi, iżda realistiċi, li jispiraw kemm liċ-ċittadini u kemm lill-intrapriżi. Eżempji ta’ 
miri ambizzjużi li jistgħu jnebbħu żviluppi innovattivi jinkludu:

 djar newtrali f’termini ta’ CO2 sal-2020
 tnaqqis ta’ 50 % tas-CO2 tat-traffiku sal-2016
 il-mira li ma jkunx hemm aktar landfills sal-2020
 medja ta’ għomor ta’ 80 sena fl-UE
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 irkupru ta’ 95 % tal-fdalijiet tal-elementi metalliċi rari sal-2025

L-ewwel partenarjat pilota dwar it-tixjiħ attiv u b’saħħtu, li ġie milqugħ b’sodisfazzjon mill-
Parlament Ewropew, jistabbilixxi tali għan ċar: 

 Żieda tat-tul medju tal-ħajja b’saħħa tajba b’sentejn.

Irwol aktar importanti għall-SMEs:

L-SMEs għandhom irwol importanti ħafna biex l-innovazzjoni tkun ta’ suċċess. L-Unjoni tal-
Innovazzjoni tirrikonoxxi li l-SMEs jistgħu jagħtu kontribut kbir u importanti. Sabiex jikber 
ir-rwol tal-SMEs, għandu jiġi żgurat aċċess suffiċjenti għall-kapital (l-impenji tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni Nru 11 u 12) u għandu jitnaqqas il-piż amministrattiv.

Aktar enfasi fuq ir-reġjuni:

Ir-reġjuni huma essenzjali biex jitmexxew ’il quddiem l-attivitajiet ekonomiċi lokali peress li 
dawn jipprovdu l-infrastruttura għar-riċerka, l-enerġija u l-mobilità. Jeħtieġ li wieħed jisħaq 
kemm jiflaħ fuq l-importanza tar-reġjuni. Għaldaqstant, ir-reġjuni għandu jkollhom irwol attiv 
u deċiżiv fil-Partenarjati tal-Innovazzjoni Ewropea.


