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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-reviżjoni tal-politika Komunitarja dwar l-innovazzjoni f'dinja li qed tinbidel
(2009/2227(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Ir-reviżjoni tal-politika 
Komunitarja dwar l-innovazzjoni f'dinja li qed tinbidel” (COM(2009)0442),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni : “Tħejjija għall-ġejjieni tagħna: 
Żvilupp ta' strateġija komuni għal teknoloġiji abilitanti essenzjali fl-UE” 
(COM(2009)0512/3), 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill: Towards a competitive, innovative and 
eco-efficient Europe ─ a contribution by the Competitiveness Council to the post-2010 
Lisbon agenda, tas-26 ta’ Novembru 2009,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ Mejju 2008 dwar: 
Reviżjoni tal-Politika industrijali ta’ nofs it-terminu: Kontribut lejn l-Istrateġija tal-UE 
għat-Tkabbir u x-Xogħlijiet1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 294/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-11 ta' Marzu 2008 dwar it-twaqqif ta' Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija2,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill: Promoting creativity and innovation 
through education and training, tat-22 ta’ Mejju 2008,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Mejju 2007 dwar “It-tqegħid tal-għarfien 
fil-prattika: strateġija għall-innovazzjoni msejsa fuq bażi wiesgħa għall-Ewropa3.

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-
Programm Komunitarju ta' Lisbona: aktar riċerka u innovazzjoni - investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi: Approċċ komuni4,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea għall-
attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013)5,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm ta' Qafas għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni (2007-2013)6,

                                               
1 Testi Adottati, P6_TA(2008)0226.
2 ĠU L 97, 9.4.2008, p. 1.
3 ĠU C 102E, 24.4.2008, p. 455.
4 ĠU C 303E, 13.12.2006, p. 640.
5 ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.
6 ĠU L 310, 9.11.2006, p. 15.
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– wara li kkunsidra l-proposta għal-Regolament tal-Kunsill dwar il-privattiva tal-Komunità 
Ewropea (COM(2000)0412),

– wara li kkunsidra l-qafas Komunitarju għall-għajnuna statali għar-riċerka u l-iżvilupp u l-
innovazzjoni, u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar użu aktar effettiv ta' inċentivi ta' 
taxxa favur ir-riċerka u l-iżvilupp (COM(2006)0728),

– wara li kkunsidra d-dokument tal-Kummissjoni Ewropea "Assessing Community 
innovation policies in the period 2005-2009" (SEC(2009)1194),

– wara li kkunsidra d-dokument tal-Kummissjoni Ewropea "A Strategy for ICT R&D and 
Innovation in Europe: Raising the Game" (SEC(2009)0289).

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0216/2010),

A.  billi l-Kummissjoni, fil-komunikazzjoni tagħha “Reviżjoni tal-politika Komunitarja dwar 
l-innovazzjoni f'dinja li qed tinbidel”, ħabbret strateġija ta’ innovazzjoni riveduta fil-forma 
ta’ pjan ta’ azzjoni,

B. billi din l-istrateġija ta’ innovazzjoni għall-ġejjieni għandha tkun marbuta mill-qrib mal-
Istrateġija 2020 tal-UE,

C. billi l-kapaċità tal-kumpaniji għall-innovazzjoni tiddependi fil-biċċa l-kbira mill-aċċess 
għal riżorsi finanzjarji adegwati u l-kriżi tal-kreditu kkawżata mill-kriżi ekonomika 
attwali qed thedded drastikament li tnaqqas il-kapaċità tal-kumpaniji għall-innovazzjoni,

D. billi l-innovazzjoni hija l-muftieħ biex jintlaħqu l-isfidi soċjali attwali tal-UE u biex 
jitwettqu l-għanijiet politiċi strateġiċi tagħha fl-oqsma bħall-kompetittività, l-impjiegi, il-
bidla demografika u l-bidla fil-klima,

E. billi il-promozzjoni u l-iżvilupp ta' teknoloġiji sostenibbli mhux biss huma essenzjali biex 
jinkisbu l-miri tal-UE fil-klima iżda ser ikunu wkoll ta' valur tremend għall-Unjoni 
f'termini ta' impjiegi fil-ġejjieni u tkabbir ekonomiku,

F. billi, fi żminijiet ta’ riżorsi dejjem iktar skarsi, il-promozzjoni ta’ teknoloġiji sostenibbli u 
effiċjenti fl-enerġija se ttejjeb is-sikurezza fil-provvista ta’ enerġija tal-UE,

G. billi l-bidla demografika se tkun waħda mill-isfidi ewlenin tal-ġejjieni, li teħtieġ, inter alia, 
reazzjonijiet ġodda teknoloġiċi,

H. billi jeħtieġ li l-UE tgħaqqad ir-riżorsi tagħha u ssaħħaħ il-forza tagħha f'dawk is-setturi 
tal-industrija li fihom għadha f'qagħda tajba biex tikkompeti,

Approċċ wiesa’ għall-innovazzjoni

1. Jagħti parir lill-Kummissjoni li l-politika futura ta' innovazzjoni fl-UE għandha tkun 
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wiesgħa fl-ambitu, tħaddan, bħala prinċipju, l-innovazzjoni f’kull forma - mhux biss l-
innovazzjoni teknoloġika (b’effett fuq il-prodotti u l-proċessi), iżda wkoll innovazzjoni 
amministrattiva, organizzattiva, soċjali u li tirrigwarda s-soċjetà, inklużi mudelli 
innovattivi ġodda ta' negozju u innovazzjonijiet fil-provvista tas-servizzi;

2. Jappoġġja bil-qawwa kollha d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li teknoloġiji ewlenin huma 
indispensabbli biex tissaħħaħ il-kompetittività mondjali tal-UE b’mod sostenibbli;

3. Jinnota li setturi speċifiċi li fihom għandhom jiġu applikati miżuri pro-innovazzjoni 
għandhom jiġu magħżula f’kooperazzjoni mad-dinja tan-negozju, inklużi l-SMEs, u li l-
għanijiet tal-politika ekonomika reġjonali għandhom ukoll jiġu kkunsidrati; 

4. Jilqa' dawn il-miżuri ta’ politika ta' innovazzjoni, inter alia, bil-ħsieb tal-iżvilupp meħtieġ 
ta' strateġija ta’ politika industrijali transsettorjali tal-UE u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tkompli sejra b’dan l-approċċ;

5. Jenfasizza s-sehem importanti li għandhom ir-raggruppamenti (clusters) ta’ innovazzjoni 
eżistenti għall-politika ta’ innovazzjoni tal-ġejjieni tal-UE; 

6. Jenfasizza li l-raggruppamenti eżistenti – inklużi l-mexxejja tad-dinja f'ċerti oqsma –
għandhom jiġu żviluppati aktar, permezz tal-isforzi konġunti tal-UE, l-Istati Membri u r-
reġjuni, sabiex ikunu jistgħu jsostnu u jibnu fuq ir-rwol tagħhom; 

7. Jenfasizza, f’dan il-kuntest, li l-bażi ta’ kull attività fir-rigward tal-politika ta’ 
raggruppamenti għandhom jirreflettu l-bżonnijiet tal-kumpaniji, inklużi dawk tal-SMEs; 

8. Jistieden lill-entitajiet involuti fil-livell ta’ Stati Membri u tal-UE sabiex itejbu l-
kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kooperazzjoni transkonfinali bejn ir-raggruppamenti;

9. Jenfasizza s-sehem li għandhom l-SMEs kemm bħala msieħba f’katini ta’ żieda tal-valur 
kif ukoll bħala fornituri individwali ta’ prodotti innovattivi;

Żieda fil-fondi tal-UE u l-użu speċifiku tagħhom għall-innovazzjoni

10. Huwa tal-fehma li l-provvista ta' riżorsi finanzjarji adegwati hija kruċjali għall-iżvilupp 
tal-innovazzjoni u li l-baġit tal-UE għall-innovazzjoni, għalhekk, għandu jiżdied b'mod 
sostanzjali;

11. Jenfasizza li, flimkien ma' baġits akbar, huwa essenzjali li tinkiseb massa kritika; 
jenfasizza, b'mod partikolari, li l-fondi għandhom ikunu diretti lejn dawk l-oqsma fejn l-
effett ta' “lieva” huwa l-akbar, sabiex jiġi ġġenerat “valur miżjud għall-Ewropa”;

Titjib fl-istruttura ta’ governanza tal-programmi 

12. Huwa tal-opinjoni li, fl-interess tal-faċilità tal-użu għall-utenti u t-trasparenza, huwa 
meħtieġ li jiġu evitati sovrapożizzjonijiet u duplikazzjoni tal-programmi ta' appoġġ, 
ikkawżati mill-koordinazzjoni fqira tal-livelli operazzjonali differenti;
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13. Jistieden lill-Kummissjoni, bl-istess mod, biex tagħmel il-kooperazzjoni fost id-direttorati 
ġenerali aktar stretta u effettiva;

14. Jinnota li l-isforzi konġunti tal-entitajiet tal-UE għandhom jimmiraw biex jeliminaw il-
vojt li jeżisti bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll bejn l-istat li fih prodott ikun lest 
għas-suq u l-kummerċjalizzazzjoni tiegħu;

Inkoraġġiment għall-finanzjar mis-settur privat

15. Jenfasizza li flimkien mal-iffinanzjar pubbliku għandu jiġi stimolat b’aktar qawwa l-
iffinanzjar privat;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tal-UE tippreżenta, flimkien mal-pjan ta’ azzjoni għall-
innovazzjoni, strumenti konkreti għat-titjib tal-aċċess għall-finanzjament għal-kumpaniji 
innovattivi;

17. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu kundizzjonijiet li bihom kapital ta' riskju jkun aktar 
faċilment disponibbli u li jiġu estiżi l-Faċilitajiet ta' Finanzjament għall-Qsim tar-Riskji 
tal-BEI (RSFF);

18. Jistieden lill-Istati Membri rilevanti u l-entitajiet Komunitarji biex jiżviluppaw strumenti 
ta' ffinanzjar għall-SMEs bħalma huma l-mikrokrediti, is-self u l-garanziji u biex joħolqu 
inċentivi fiskali għall-investimenti;

Tisħiħ tal-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-impriżi, partikolarment l-SMEs

19. Jistieden lill-Kummissjoni, b’konformità mal-prinċipji tas-suq intern, biex tallinja r-regoli 
Komunitarji eżistenti dwar l-għajnuna statali b’mod li jappoġġjaw l-investiment 
f'teknoloġiji ġodda li huma urġentement meħtieġa biex tiżgura l-kompetittività tal-UE fuq 
perjodu ta’ żmien twil;

20. Jilqa’, f’dan il-kuntest, il-fatt li l-“Qafas Komunitarju għall-għajnuna mill-Istat għar-
Riċerka u l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni” se jiġi rivedut fis-sena 2010  

21. Huwa tal-fehma li promozzjoni aħjar tal-innovazzjoni għandha dejjem timxi id f’id ma 
tnaqqis fil-burokrazija li jiffaċċaw l-applikanti;

22. Jistieden lill-entitajiet relevanti tal-UE biex itejbu – speċjalment għall-SMEs – il-
kundizzjonijiet ta' qafas għall-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali (partikolarment fir-
rigward tal-ispejjeż involuti), peress li dan kien fattur deċiżiv fl-innovazzjoni;

23. Jenfasizza, f’dan ir-rigward, l-importanza tal-privattiva Komuniarja għall-ekonomija 
Ewropea,

24. Jenfasizza l-bżonn li l-kundizzjonijiet għar-riċerkaturi u l-ħaddiema speċjalizzati fl-UE 
jsiru kemm jista’ jkun attraenti, speċjalment fir-rigward tal-mobilità;
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25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-komunikazzjoni tat-2 ta' Settembru 2009 dwar "Ir-reviżjoni tal-politika Komunitarja dwar l-
innovazzjoni f'dinja li qed tinbidel" tiddeskrivi l-progress li sar dwar il-politika ta' 
innovazzjoni fl-UE mill-2005 u tidentifika l-oqsma li għandhom jiġu indirizzati b'mod aktar 
speċifiku fil-“Pjan ta' Azzjoni għall-innovazzjoni”, fejn l-azzjoni se tkun meħtieġa fil-futur.

Ir-rapporteur jistenna b'ħerqa l-proposta għal dak li hu jittama li jkun pjan Ewropew ta’ 
innovazzjoni ambizzjuż, orjentat lejn in-negozju u li jħares ’il quddiem.  Dan ir-rapport huwa 
maħsub bħala kontribuzzjoni għall-proċess ta’ formazzjoni ta’ opinjoni u jidentifika punti 
ewlenin għall-Kummissjoni biex tindirizza l-pjan ta' azzjoni.

Ir-rapport sar fi żmien meta l-UE jeħtieġ li toħroġ bi strateġija ġdida biex tkompli sejra bit-
trasformazzjoni tal-Ewropa f’post għan-negozju kompetittiv fil-livell mondjali, ibbażat fuq l-
għarfien, innovattiv, b’kuxjenza soċjali u sostenibbli. 

Kemm l-istrateġija futura ta’ l-UE 2020 kif ukoll il-pjan ta' azzjoni għall-innovazzjoni 
għandhom joffru lill-Unjoni l-għodda li teħtieġ biex tegħleb l-isfidi soċjali kbar li għandha 
quddiemha.

It-trasformazzjoni tal-ekonomija Ewropea f'waħda sostenibbli għandha twassal sabiex tiżdied 
il-kompetittività tal-impriżi Ewropej u mill-isfidi ekonomiċi u ambjentali jirriżultaw 
opportunitajiet ġodda għall-ekonomija tagħha.

Approċċ wiesa’ għall-innovazzjoni

Il-pjan ta' azzjoni għall-innovazzjoni għandu jkopri kull forma ta' innovazzjoni fis-settur 
pubbliku u privat, inklużi innovazzjonijiet mhux teknoloġiċi.

Sabiex tiġi miġġielda l-emerġenza ta' forom ġodda ta' inugwaljanza fis-soċjetà, l-
innovazzjonijiet fil-futur għandhom jitkejlu mhux biss f'termini ta' benefiċċji ambjentali u 
ekonomiċi, iżda wkoll skont il-valur miżjud soċjali tagħhom. Mhux biss l-aspett teknoloġiku 
iżda partikolarment il-valur miżjud soċjali tal-innovazzjoni b’mod ġenerali għandu jkun it-
tema ewlenija fil-politika ta' innovazzjoni tal-ġejjieni.

Ir-rapporteur jappoġġja l-fehma espressa mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha li t-
teknoloġiji ewlenin se jkunu kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija hawn fuq.

Bħala riżultat ta' kompetizzjoni globali biex jiġi attirat l-investiment, mhux biss ċerti impjanti 
ta' produzzjoni, iżda wkoll il-kapaċitajiet ta’ riċerka u ta' żvilupp assoċjati magħhom qed jiġu 
dejjem aktar rilokati f’pajjiżi terzi. Din ix-xejra hija theddida fundamentali għall-Ewropa 
bħala post tal-industrija. Din it-tendenza għandha tiġi kkumbattuta permezz tal-promozzjoni 
determinata tal-potenzjal innovattiv, qabel ma ssir irriversibbli.

Flimkien mal-għan tal-politika tal-kompetittività, l-UE jeħtieġ ukoll tindirizza sfidi maġġuri 
oħrajn li s-soċjetajiet tagħna jiffaċċjaw illum, inkluż it-tibdil fil-klima u l-bidla demografika.

F'dan ir-rigward, teknoloġiji ewlenin, bħall-mikroelettronika u n-nanoelettronika, il-fotonika, 
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il-bijoteknoloġija u nanoteknoloġija u materjali ġodda joffru potenzjal kbir għall-innovazzjoni 
kemm fil-qasam tal-proċess u tal-prodott.  Minħabba l-fatt li dan is-settur kiber b’qawwa 
kbira, it-teknoloġiji ewlenin għandhom impatt kbir fuq il-kompetittività Fuq kollox, l-oqsma 
bħall-ICT, il-kimika, il-provvista tal-enerġija (p.e. il-qbid u l-ħżin tal-karbonju (CCS) u t-
teknoloġiji tal-effiċjenza fl-enerġija), il-kostruzzjoni tal-karozzi (u proprju fil-qasam tal-
vetturi elettriċi), tat-teknoloġija medika, l-industrija tas-semikondutturi u l-avjazzjoni joffru
opportunitajiet għal żieda sostanzjali fil-kwalità u l-produttività. Minħabba l-kumplessità tal-
attività ekonomika u l-iżvilupp futur tagħha, ovvjament din il-lista ma tistax tkun eżawrjenti. 

Hawnhekk, Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju huma msieħba importanti fil-katina ta’żieda tal-
valur, ukoll bħala fornituri indipendenti ta' prodotti innovattivi, pereżempju fl-oqsma tat-
teknoloġija ambjentali u l-enerġija rinnovabbli. L-SMEs, minħabba l-prossimità tagħhom 
għas-suq u l-flessibilità tagħhom jimmanifatturaw bosta prodotti u servizzi innovattivi u huma 
mutur tal-progress teknoloġiku.

Għal din ir-raġuni, l-SMEs ma għandhomx ikunu injorati fil-promozzjoni tal-innovazzjoni u 
għandu jkollhom l-oqfsa regolatorji xierqa imfassla għall-bżonnijiet tagħhom.

Fl-opinjoni tar-rapporteur, anki l-importanza tar-raggruppamenti innovattivi, f’dan ir-rigward, 
hija kbira ħafna.  Raggruppamenti ta’ livell mondjali, li diġà huma disponibbli fl-UE, 
għandhom, b’kollaborazzjoni fil-livelli kollha ta’ attività, jiġu żviluppati aktar, sabiex ikunu 
jistgħu jżommu r-rwol ta’ mexxejja tagħhom u, fejn ikun possibbli, jestenduh. Fi sħubiji bejn 
kumpaniji kbar u żgħar kif ukoll l-universitajiet u istituti ta’ riċerka oħra, ir-raggruppamenti 
jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom, biex joħolqu setturi ġodda ta’ rilevanza soċjo-ekonomika 
u industrijali kbira, li jirrendu r-reġjuni l-Ewropa aktar attraenti. Ir-rapporteur, għalhekk, 
jikkunsidra li l-istrateġija ta’ innovazzjoni riveduta tal-UE għandha tinkludi ideat għall-
promozzjoni ta’ raggruppamenti eżistenti u ġodda.  B’mod partikolari għandhom jissaħħu l-
kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kooperazzjoni traskonfinali bejn ir-raggruppamenti, 
pereżempju permezz tax-tixrid tal-akjar prattiki.

Żieda fil-fondi tal-UE u l-użu speċifiku tagħhom għall-innovazzjoni

Skond il-Kummissjoni, inqas minn 1% tal-baġit tal-UE bħalissa qed jintefaq direttament fuq 
miżuri ta’ innovazzjoni. Fid-dawl tal-isfidi soċjali li għandna nipprovaw nissuperaw, dan 
mhuwiex biżżejjed. Għal din ir-raġuni r-rapporteur qed jitlob għal żieda fil-baġit tal-UE għall-
innovazzjoni. 

Dan għandu jiġi kkunsidrat fil-proċess ta’ ppjanar fil-qafas tal-Prospettiva Finanzjarja 2014-
2020, li għandhom jibdew fi tmiem is-sena. 

Barra minn hekk, u speċjalment fl-isfond tal-kriżi finanzjarja u l-kriżi tal-kreditu, huwa ta’ 
importanza kruċjali għall-kapaċità innovattiva tal-kumpaniji li aktar fondi jkunu disponibbli 
fil-livell tal-UE, kif ukoll fil-livell nazzjonali, u li għandhom jinħolqu strumenti finanzjarji 
mfassla fuq il-bżonnijiet tal-utenti tagħhom.

Fi kwalunkwe każ, il-fondi għandhom ikunu aktar immirati. Frammentazzjoni ta’ ammont 
kbir ta’ objettivi u numru kbir ta’ inizjattivi speċjalizzati tal-UE ma tawx riżultati konkreti. 
F’dan il-kuntest, għandhom jinstabu u/jew jissaħħu s-sinerġiji bejn l-istrumenti ta’ 
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promozzjoni għall-innovazzjoni.  Il-fondi għandhom jiġu diretti fejn l-effett ta’ “lieva” huwa 
l-aktar qawwi. Il-kriterju deċiżiv hawnhekk għandu jkun “Valur miżjud għall-Ewropa.”

Titjib fl-istruttura ta’ governanza tal-programmi

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li biex il-politika ta’ innovazzjoni tkun aktar effettiva għandu 
jkun hemm koordinazzjoni aktar b’saħħitha, rabtiet aktar effettivi u amministrazzjoni aktar 
essenzjali tal-istrumenti differenti ta’ promozzjoni. 

Mill-perspettiva tal-utenti, il-kwantità kbira tal-atturi fil-livell tal-UE hija kontroproduttiva. L-
utenti jeħtieġu, barra minn hekk, informazzjoni ċara dwar liema strumenti ta’ promozzjoni 
f’liema livell u għal liema miżuri jkunu disponibbli.

Anki fil-livell tal-UE koordinazzjoni aktar qawwija tal-atturi hija neċessarja. Il-politika ta’ 
innovazzjoni għandha tkun kompitu kollettiv tal-Kummissjoni tal-UE. Għaldaqstant, 
koordinazzjoni orizzontali fi ħdan il-Kummissjoni tal-UE hija neċessarja, biex tiġi ggarantita 
kooperazzjoni bejn id-DĠ għar-Riċerka u DĠ għall-Intrapriża. Dan huwa partikolarmet 
importanti fil-kuntest ta’ ridistribuzzjoni tal-portfolios fil-Kummissjoni kif ukoll l-
aġġornament imminenti tal-programmi ta’ qafas.

Inkoraġġimnet għall-finanzjar mis-settur privat

Flimkien ma' għajnuna mill-fondi pubbliċi, għandu jiġi nkuraġġit u promoss l-investiment 
mis-settur privat fl-innovazzjoni. Proprju l-kapital ta' riskju għandu rwol speċjali matul il-fażi 
tal-bidu u ta’ espansjoni fis-suċċess mhux biss tal-kumpaniji kbar biex joħolqu 
innovazzjonijiet. Jekk ikun strutturat tajjeb l-iffinanzjar tal-kapital ta’ riskju jista’ joffri 
inċentivi għall-innovazzjoni anki lil intrapriżi żgħar, flimkien mal-forniment ta’ sussidji.

Tisħiħ tal-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-impriżi, partikolarment l-SMEs

Filwaqt li l-introduzzjoni ta' Regolament għall-Eżenzjoni Ġenerali diġà ħfiefu l-
kundizzjonijiet f'ċerti aspetti, ir-reviżjoni imminenti tal-qafas ta' għajnuna għandha tintuża 
bħala opportunità biex jiġi sfruttat il-potenzjal li jippromwovi l-innovazzjoni għal din l-
għodda, inter alia, għal innovazzjoni mhux relatata mat-tekonoloġija.

Hemm ukoll ħtieġa li jiġi eżaminat jekk is-sistema attwali ta' sussidji mhux se tostakola l-
approċċ il-ġdid tal-promozzjoni ta' teknoloġiji ewlenin.  Ir-riskju ta' kumpaniji jiġu rilokati 
minħabba l-kundizzjonijiet ta’ qafas ħżiena tas-sostenn għajnuna għandha tkun evitata 
assolutament.

Ir-rapporteur, barra minn hekk, huwa tal-opinjoni li bil-promozzjoni aħjar tal-innovazzjoni 
għall-SMEs irid ikun hemm parallelament tnaqqis fil-burokrazija. Apparti d-diffikultajiet 
lingwistiċi, l-akbar problemi huma ta’ spiss is-sejħiet għall-offerti li jinvolvu ammont kbir ta’ 
persunal u r-rata għolja ta’ żbalji flimkien mar-riskju kbir li jimxi miegħu. Konsegwentement, 
is-sejħiet għall-offerti għandhom jiġu ssimplifikati u jekk ikun hemm bżonn, jonqsu d-
dmirijiet ta’ rappurtaġġ.

Il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali huwa fattur ewlieni fil-kapaċità tal-kumpaniji għall-
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innovazzjoni iżda l-kundizzjonijiet ta' qafas għall-kumpaniji (partikolarment fir-rigward tal-
ispejjeż involuti) għadhom mhumiex sodisfaċenti. Il-privattiva Komunitarja hija pass 
importanti f’din id-direzzjoni u għandha tiġi adottata kemm jista’ jkun malajr.  Madankollu, 
hemm ukoll ħtieġa evidenti li jiġu identifikati strumenti oħra li jistgħu jiġu applikati fi żmien 
qasir.

Minħabba l-impatt tal-kapaċità ta' innovazzjoni fuq il-kompetittività tal-UE, l-investiment fit-
taħriġ u t-taħriġ ulterjuri tal-ħaddiema kkwalifikati huwa ta’ importanza deċiżiva u ma 
għandux jitnaqqas. Jekk l-UE għandha tibqa’ tikkompeti fuq livell mondjali, għandha tagħmel 
kull ma tista’ biex tagħmel il-kundizzjonijiet fl-Ewropa attraenti kemm jista’ jkun għar-
riċerkaturi u l-ħaddiema kkwalifikati, speċjalment fir-rigward tal-mobilità tagħhom. 

It-triangolu tal-għerf: ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni għandu jiġi kkunsidrat 
globalment u m’għandux jiġi separat, inkella s-sostenibilità tal-innovazzjoni tbati u bħala 
konsegwenza issofri wkoll is-sostenibilità tal-produzzjoni.


