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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Unjoni tal-Innovazzjoni: Inbiddlu l-Ewropa għad-dinja wara l-kriżi
(2010/2245(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2010 bit-titolu 
‘Ewropa 2020 Inizzjattiva Ewlenija: Unjoni tal-Innovazzjoni’ (COM(2010)0546),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Novembru 2010 dwar Sħubijiet Ewropej 
għall-Innovazzjoni fl-inizjattiva ewlenija "Unjoni ta' Innovazzjoni"1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu 
‘Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2011 bit-titolu 
‘Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza – Inizzjattiva ewlenija taħt l-Istrateġija Ewropa 2020’ 
(COM(2011)0021),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' xxx 2011 bit-titolu ‘Pjan ta' 
direzzjoni għal ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju sal-2050’ 
(COM(2011)xxx),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' xx ta' Marzu 2011 dwar politika industrijali 
għall-era globalizzata2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Ġunju 2010 dwar il-politika Komunitarja 
għall-innovazzjoni f’dinja li qed tinbidel3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Ġunju 2010 dwar l-UE 20204,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Novembru 2010 dwar is-semplifikazzjoni 
tal-implimentazzjoni ta' Programmi Qafas tar-Riċerka5,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-4 ta' Frar 2011 dwar l-
innovazzjoni,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tat-3049 laqgħa tal-Kunsill għall-Kompetittività tal-25 
u s-26 ta’ Novembru 2010, dwar Unjoni tal-Innovazzjoni għall-Ewropa,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tat-3035 laqgħa tal-Kunsill għall-Kompetittività tat-12 
ta' Ottubru 2010 dwar 'nagħmlu l-programmi ta' Riċerka u ta' Innovazzjoni tal-UE aktar 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0398.
2 Testi adottati, P7_TA(2011).....
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0209.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0223.
5 Testi adottati, P7_TA(2010)0401.
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attraenti: l-isfida tas-simplifikazzjoni’,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2010 bit-titolu 
'Politika Industrijali Integrata għall-Era Globalizzata: Il-Kompetittività u s-Sostenibilità 
fix-Xena Prinċipali’ (COM(2010)0614),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2010 bit-titolu 
‘Politika Reġjonali li tikkontribwixxi għal tkabbir intelliġenti fl-Ewropa 2020’ 
(COM(2010)0553), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Settembru 2009 bit-titolu 
‘Tħejjija għall-ġejjieni tagħna: Żvilupp ta' strateġija komuni għal teknoloġiji abilitanti 
essenzjali fl-UE” (COM(2009)0512),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Marzu 2009 bit-titolu 
‘Strateġija għar-R&D u l-Innovazzjoni fil-qasam tal-ICT fl-Ewropa: Ngħollu l-mira’
(COM(2009)0116),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta’ xxx,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta’ xxx,

– 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-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
(A7-0000/2011),

A. billi l-aċċellerazzjoni tal-innovazzjoni mhijiex biss essenzjali biex jinkiseb mudell 
ekonomiku sostenibbli u jiġu żgurati l-impjiegi għall-futur, iżda tiġġenera wkoll 
soluzzjonijiet għall-isfidi l-kbar komuni soċjetali li qed taffaċċa s-soċjetà Ewropea, b'mod 
partikolari:

 it-tibdiliet demografiċi attwali: soċjetà li qed tixjiħ, urbanizzazzjoni u migrazzjoni;
 it-tranżizzjoni għall-immaniġġar sostenibbli tar-riżorsi: tibdil fil-klima, enerġija 

rinnovabbli, skarsezza tal-ilma, għargħar u sforzi għas-sigurtà u s-sostituzzjoni ta' 
materja prima;

 bażi ekonomika stabbli u ekwa: irkuprar ekonomiku, sfruttar ta' soċjetà bbażata fuq l-
għarfien, u spinta lill-kompetittività tal-UE,

B. billi sabiex tingħata spinta lill-innovazzjoni jeħtieġ li:

 jitpoġġew fuq quddiem il-kreattività, ix-xejriet tal-konsum u r-reazzjonijiet għal ideat 
ġodda taċ-ċittadini,

 ikun hemm qafas regolatorju fit-tul, stabbli, sempliċi, trasparenti u li jservi ta' 
appoġġ,

 ikun hemm aċċess aħjar għal finanzjament (b'mod partikolari għall-SMEs),
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 koperazzjoni li tagħti l-frott bejn istituzzjonijiet ta' riċerka, negozji, gvernijiet u 
ċittadini,
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Approċċ integrat u interdixxiplinarju

1. Jilqa' l-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni, li s'issa kien l-aktar tentattiv 
sinifikanti u konkret biex tiġi introdotta politika Ewropea integrata u strateġika dwar l-
innovazzjoni, li s-suċċess tagħha madankollu jiddependi mill-kooperazzjoni sħiħa tal-
Istati Membri u l-implimentazzjoni tagħha minnhom;

2. Jitlob kunċett wiesà ta' innovazzjoni li jmur lil hinn mill-innovazzjoni teknoloġika u 
orjentata lejn il-prodott u jpoġġi fiċ-ċentru r-rwol permissibbli taċ-ċittadini; ifakkar li l-
innovazzjoni tfisser l-applikazzjoni ta' ideat fil-prattika b'suċċess u hija mmirata lejn 
prodotti, proċessi, servizzi jew movimenti;

3. Jiġbed l-attenzjoni li l-miri kif stabbiliti fl-Istrateġija Ewropa 2020, l-Istrateġija tal-
Enerġija għall-Ewropa 2011-2020 u l-Pjan ta' Direzzjoni għal Ekonomija b'Livell Baxx 
ta' Emissjonijiet ta' Karbonju sal-2050 għandhom jingħataw prijorità fl-Unjoni tal-
Innovazzjoni;

4. Jilqa' l-enfasi tal-Kummissjoni fuq l-isfidi soċjetali kbar, u jisħaq li l-innovazzjoni hija 
meħtieġa sabiex tiżdied il-produttività u s-sostituzzjoni sostenibbli tar-riżorsi filwaqt li, 
fl-istess ħin, jitnaqqsu l-użu tar-riżorsi u l-konsum tal-enerġija;

5. Jenfasizza l-importanza tal-inizzjattiva ewlenija Ewropa li tuża r-Riżorsi b'Effiċjenza u 
tal-isforzi biex it-tkabbir ekonomiku jiġi sseparat mill-użu tar-riżorsi billi tiġi appoġġata 
l-bidla għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, filwaqt li jiżdied l-użu ta' sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli u jiġi żviluppat trasport sostenibbli;

6. Jenfasizza li s-suċċess ta' politika ta' innovazzjoni jiddependi fuq:

 orjentazzjoni strateġika, disinn u implimentazzjoni tal-politiki u l-miżuri kollha, bl-
għan li jikkontribwixxu u jkabbru l-innovazzjoni fl-Ewropa (permezz ta', 
pereżempju, l-edukazzjoni, is-suq tax-xogħol, is-suq uniku, l-infrastruttura, l-
istrumenti fiskali, il-politika industrijali u l-kummerċ);

 appoġġ u kooperazzjoni b'kordinazzjoni tajba fuq il-livell tal-UE, dak tal-Istati 
Membri u dak reġjonali;

 involviment massimu tal-atturi rilevanti kollha, eż. l-SMEs., l-industriji, l-
universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' riċerka, il-gvernijiet u s-sħab soċjali; 

 koordinazzjoni u koerenza fost l-oqsma, l-azzjonijiet u l-istrumenti ta' politika 
differenti biex tiġi evitata l-frammentazzjoni u d-duplikazzjoni li tirriżulta minn 
sforzi ta' riċerka u innovazzjoni mhux ikkoordinati;

Jenfasizza li l-iskop ewlieni tal-politika tal-Unjoni tal-Innovazzjoni għandu jkun il-
faċilitazzjoni tal-koordinazzjoni u l-koerenza permezz tal-adozzjoni ta' approċċ verament 
olistiku ffukat fuq l-isfidi soċjetai l-kbar;

7. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għall-iżvilupp ta' indikatur integrat uniku li jippermetti 
monitoraġġ aħjar tal-progress fl-innovazzjoni; iħeġġeġ aktar żvilupp tat-'tabella ta' 
valutazzjoni' permezz ta' kooperazzjoni internazzjonali;

Innovazzjoni soċjali u ffukata fuq iċ-ċittadini
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8. Jenfasizza li t-talbiet taċ-ċittadini bħala konsumaturi u l-involviment tagħhom bħala 
professjonisti huma l-muturi ewlenin tal-innovazzjoni; jinnota li l-ħolqien ta' soċjetà 
innovattiva għalhekk għandu jkun ibbażat fuq il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini tagħha, billi 
jingħataw l-oportunità li jleħħnu l-bżonnijiet u l-potenzjal tal-kreattività tagħhom 
permezz ta' approċċ minn isfel għal fuq u billi jiġu pprovduti soluzzjonijiet innovattivi li 
jippermettu liċ-ċittadini individwali jikkontribwixxu għall-effiċjenza tar-riżorsi;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħmlu ħilithom kollha biex iġibu bidla fil-
mentalità lejn raġunar innovattiv u mmexxi mill-kurżità, billi jinkuraġġixxu bidliet lejn 
tendenzi sostenibbli tal-konsumatur u billi jippromwovu b'mod attiv l-involviment taċ-
ċittadini fl-innovazzjoni;

10. Jenfasizza l-importanza tal-innovazzjoni soċjali u l-bżonn li jiġi adottat approċċ minn 
isfel għal fuq u ambjent miftuħ għal ideat kreattivi, sabiex jitħeġġeġ it-tkabbir tal-
produttività, tingħata s-setgħa lill-impjegati u jiġu żviluppati soluzzjonijiet għall-
bżonnijiet soċjali mhux milħuqa (bħalma huma l-inklużjoni u l-immigrazzjoni);

11. Jistieden lill-UE u lill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali jistimulaw l-innovazzjoni soċjali 
u jipprovdu fondi pubbliċi biex jappoġġawha; jisħaq li l-innovazzjoni soċjali għandha 
tkun inkluża fi programmi ta' finanzjament u ta' appoġġ bħalma huma l-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Programmi Qafas (FPs) u l-Programm ta’ Qafas għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni (CIP);

12. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu azzjoni biex itejbu l-kapaċitajiet imprenditorjali u 
kwantitattivi tal-Ewropej (żgħażagħ) billi jinkorporaw l-intraprenditorjat u l-innovazzjoni 
fl-oqsma kollha tal-edukazzjoni;

Is-simplifikazzjoni, it-tnaqqis tal-frammentazzjoni, il-finanzjament u l-
istandardizzazzjoni

13. Jistieden lill-Kummissjoni twaqqaf sistema sempliċi u aċċessibbli biex tħaffef l-
innovazzjoni, tiffoka fuq l-isfidi soċjetali l-kbar u tipprevjeni l-frammentazzjoni u l-
burokrazija;

14. Jistieden lill-Kummissjoni twaqqaf 'punt ta' waqfa waħda' b'kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, jiġifieri, bank ta' servizz fejn il-partijiet interessati kollha (speċjalment l-impriżi 
innovattivi ż-żgħar) – inklużi l-gvern lokali u reġjonali – jistgħu japplikaw għal appoġġ 
finanzjarju jew jiġu f'kuntatt ma' sħab potenzjali;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi metodu aħjar kif tiffinanzja l-innovazzjoni, billi 

toħloq sinerġiji u tinkorpora programmi ta' appoġġ għar-Riċerka, l-Iżvilupp u l-

Innovazzjoni (R&D&I) fejn hu possibbli, per eżempju l-FPs, l-Inizjattivi Teknoloġiċi 

Konġunti, il-Programm ta’ Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP), il-

Programmi Konġunti, l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-Pjan 

Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-Enerġija, u tidderezzjona finanzjamenti 

strutturali u partijiet mill-fondi tal-Politika Agrikola Komuni u mid-dħul mill-irkant tal-
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Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet lejn l-innovazzjoni; jingħaqad mal-Kunsill fis-sejħa 

għal bilanċ ġdid bejn il-fiduċja u l-kontroll, u bejn it-teħid tar-riskju u l-evitar tar-riskju;

16. Iħeġġeġ iż-żamma ta' bażi soda ta' eċċellenza fir-riċerka bażika, permezz tal-bini fuq is-
suċċess tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka;

17. Jistieden lill-Kummissjoni torbot l-istrumenti ta' finanzjament aktar mill-qrib ma' għodda 
tal-innovazzjoni orjentati fuq id-domanda bħall-Inizjattiva ta' Swieq Gwida;

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tespandi s-suċċess tal-Faċilità ta' Finanzjament għall-
Kondiviżjoni tar-Riskji (RSFF) tal-BEI billi ttejjeb il-garanziji disponibbli, tipprovdi 
EUR 500 miljun fl-2011, iżżid il-finanzjament attwali minn EUR 1 biljun għal EUR 5 
biljun wara l-2013 u tiddiversifika l-element tar-riskju;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tmexxi proporzjon ikbar ta' riċerka viċin is-suq għal strumenti 
mmexxija mis-self bħalma huma l-Programm ta’ Qafas għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni (CIP), il-Faċilità ta' Finanzjament għall-Kondiviżjoni tar-Riskji (RSFF) u l-
Fond Ewropew tal-Investiment (FEI), u tagħti lill-SMEs aċċess fl-Ewropa kollha 
għalihom;

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jerġgħu jevalwaw l-ekosistema kollha tal-
innovazzjoni bl-għan li jitneħħew l-ostakli bla bżonn, pereżempju biex jiġi aċċessat self 
għall-universitajiet;

21. Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu possibbli mill-Fondi Strutturali għar-
Riċerka, Żvilupp u Innovazzjoni fil-perjodu finanzjarju attwali, billi jimmiraw l-isfidi 
soċjetali l-kbar; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jevitaw xogħol doppju li 
jiswa l-flus billi jippromwovu strategiji speċjalizzati intelliġenti;

22. Jingħaqad mal-Kunsill u jistieden lill-Kummissjoni tagħmel proposti biex il-proċeduri ta' 
standardizzazzjoni jiġu aċċellerati, issimplifikati u mmodernizzati, biex b'hekk 
jiġġeneraw reazzjoni Ewropea b'aktar ħeffa għall-iżviluppi innovattivi tas-suq globali;

Is-suq uniku u l-proprjetà intellettwali

23. Jisħaq li s-suq uniku tal-Ewropa jrid ikun lest b'urġenza għall-oġġetti u s-servizzi kollha, 
inklużi l-prodotti tas-saħħa innovattivi, biex b'hekk jipprovdi aċċess għal 500 miljun 
konsumatur;

24. Jisħaq li sistema b'saħħitha u bbilanċjata ta' dritt ta' proprjetà intellettwali (IPR) hi waħda 
mill-kundizzjonijiet ta' qafas prinċipali għall-innovazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżviluppa strateġija komprensiva dwar il-propjetà intellettwali li tibbilanċja d-drittijiet 
tal-inventuri mal-promozzjoni ta' użu wiesa' tal-għarfien u l-invenzjonijiet u l-aċċess 
għalihom;

25. Jitlob l-introduzzjoni ta' privattiva Komunitarja unika; jilqa', sadanittant, l-appoġġ wiesa' 
fil-Kunsill għall-proċedura ta' kooperazzjoni msaħħa dwar privattiva unika tal-UE biex 
tibda fl-2011;
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26. Jagħmel talba għall-ikkompletar taż-Żona Ewropea tar-Riċerka – obbligu skont it-Trattat 
– sal-2014, sabiex l-UE tkun tista' żżomm u tattira l-aqwa talent;

27. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi żviluppat suq tal-għarfien Ewropew għall-
kummerċ u l-għoti ta' liċenzji sa tmiem l-2011, inkluż l-aċċess iffaċilitat għal proprjetà 
intelletwali mhux użata;

Akkwist pubbliku

28. Ifakkar li l-akkwist pubbliku, li jirrappreżenta 17% tal-PDG annwali tal-UE, għandu rwol 
importanti fis-suq uniku Ewropew u biex jistimula l-innovazzjoni;

29. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiddirezzjonaw l-akkwist pubbliku tagħhom lejn prodotti, 
proċessi u servizzi innovattivi; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni, fil-proposti 
leġislattivi tagħha, biex tiffaċilita akkwist pubbliku li jippermetti l-innovazzjoni, inkluż l-
eżami ta' opportunitajiet ta' akkwist prekummerċjali, u jistieden lill-Istati Membri jżidu l-
akkwist pubbliku ekoloġiku tagħhom;

30. Jenfasizza li hemm bżonn ta' reċiproċità internazzjonali fir-rigward tal-aċċess għal swieq 
ta' akkwist pubbliku, biex b'hekk tingħata l-opportunità lin-negozji tal-UE jikkompetu 
b'kundizzjonijiet ġusti internazzjonalment;

Sħubijiet Ewropej għall-Innovazzjoni (EIPs):

31. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Novembru 2010 dwar Sħubijiet Ewropej għall-
Innovazzjoni (EIPs) fejn:

 jiddikjara l-prinċipju l-aktar importanti tal-intelliġenza tar-riżorsi fl-EIPs kollha, 
biex b'hekk jiġu promossi l-effiċjenza tar-riżorsi, il-konsum intelliġenti u l-
produzzjoni u l-ġestjoni effiċjenti permezz tal-katina ta' provvista,

 jilqa' l-proġett pilota dwar it-tixjieħ attiv u fis-saħħa;

32. Jisħaq li l-EIPs iridu:

 ikunu allinjati mal-isfidi soċjetali l-kbar,
 jiġġeneraw l-ispirazzjoni permezz tal-iffissar ta' objettivi ambizzjużi iżda fattibbli
 joħolqu sinerġiji u jsegwu l-prinċipji SMART,
 ikunu kondiviżi fost aktar minn żewġ oqsma ta' politika (DĠs) fi ħdan il-

Kummissjoni, u
 ikopru l-programmi ta' innovazzjoni kollha, fosthom il-Komunitajiet ta’ Għarfien u 

Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija;

33. Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta kull sena lill-Parlament dwar l-EIPs kollha, u 
darbtejn fis-sena dwar l-ewwel proġett pilota;

Ir-reġjun bħala sieħeb importanti

34. Jenfasizza li l-involviment sħiħ tal-livelli reġjonali u lokali huwa kruċjali biex jinkisbu l-
għanijiet tal-Unjoni tal-Innovazzjoni, minħabba li għandhom il-prossimità neċessarja għal 
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firxa wiesgħa ta' atturi involuti fl-innovazzjoni u jservu ta' intermedjarju bejn dawn l-
atturi varji, l-Istati Membri u l-UE;

o

o o

35. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, u lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfidi kbar li qed tħabbat wiċċha magħhom is-soċjetà

L-għaqda tal-forzi f'kawża komuni ssaħħaħ lil dawk kollha kkonċernati. L-għaqda tal-forzi 
biex issir innovazzjoni sabiex jiġu solvuti problemi komuni fl-Ewropa tfisser aktar 
konċentrazzjoni, żvilupp aktar mgħaġġel, effiċjenza, inkluża l-kosteffiċjenza u kreattività 
akbar. L-Unjoni tal-Innovazzjoni hija maħsuba mhux biss biex tipprovdi tweġiba għall-
problemi komuni li qed tiffaċċa s-soċjetà iżda fl-istess ħin biex tgħolli l-kompetittività tal-
Ewropa u tipponta lejn soluzzjonijiet għall-ħruġ mill-kriżi. F'kontinent li jiddependi fuq l-
importazzjonijiet, l-Istati Membri, b'mod unit, qed iħossu l-bżonn li l-materja prima u l-
prodotti bażiċi meħtieġa biex tiġi ġġenerata l-enerġija jew għall-użu fl-industrija jew fil-
produzzjoni tal-ikel, jintużaw b'mod intelliġenti u sostenibbli. It-tixjiħ tal-popolazzjoni hi 
sfida oħra li kważi kull pajjiż tal-UE qed jaffaċċa. Bl-għan li n-nies jingħataw aktar snin ta' 
ħajja b'saħħitha u kura u mediċina aħjar filwaqt li jkun ikkontrollat l-infiq, approċċ konġunt 
jista' jipproduċi riżultati aktar malajr. L-ekonomiji tal-Ewropa saru daqstant interkonnessi li 
mhux biss l-istabilità tal-euro teħtieġ approċċ komuni: hekk ukoll l-isforzi biex tiżdied il-
kompetittività tal-Istati Membri. Li hu meħtieġ huwa triq komuni lejn ekonomija ekwa u 
stabbli.

Il-kreattività tan-nies: il-liberta' għall-innovazzjoni

In-nies huma kreattivi u huma stess iridu jingħataw l-opportunità jgħinu biex itejbu l-ambjent 
tal-madwar tagħhom, is-soċjetà tagħhom. Skont riċerka riċenti, din l-innovazzjoni soċjali 
tikkontribwixxi għal 75% tas-suċċess tal-innovazzjoni teknoloġika. Għalhekk huwa ta' valur 
inestimabbli li jingħata lok lill-impjegati biex jissuġġerixxu kif il-proċessi tax-xogħol jistgħu 
jitjiebu. Il-membri tal-pubbliku huma fihom infushom innovaturi, pereżempju bħala 
żviluppaturi ta' applikazzjonijiet għall-iPhone mhux Ewropew, iżda l-imġiba u l-konsum 
tagħhom ukoll imexxu l-innovazzjoni. Huwa importanti għalhekk li n-nies jingħataw– u 
jaħtfu – opportunitajiet biex jeżerċitaw influwenza huma nfushom u jsiru parti mit-
tranżizzjoni għal soċjetà sostenibbli, pereżempju billi jtejbu applikazzjonijiet tal-enerġija 
rinnovabbli ta' skala mikro. It-tibdil fl-imġiba, inkluż fil-konsum, jista' jmexxi l-innovazzjoni 
b'mod qawwi.

X'għandu x'jakkwista l-pubbliku mill-innovazzjoni?

L-għan tal-konċentrazzjoni fuq l-innovazzjoni huwa li jinżamm livell għoli ta' prosperità fl-
Ewropa billi jinstabu alternattivi sostenibbli għal prodotti, proċessi u servizzi li ntużaw qabel.
Soluzzjonijiet aktar rapidi biex tiġi pprovduta kura aħjar għal mard ġerjatriku u mard tal-ġid u 
biex tiġi promossa l-mobilità f'età avvanzata – dawn huma ftit eżempji ta' benefiċċji li l-
kooperazzjoni fl-Ewropa mistennija tipprovdi lill-membri tal-pubbliku. L-għan tal-prova tas-
sħubija għall-innovazzjoni 'Tixjiħ Attiv u b'Saħħtu' hu sentejn aktar ta' ħajja b'saħħitha għal 
kullħadd fl-Ewropa sal-2020.

Fokus

Għażliet definiti u miri ambizzjużi huma essenzjali sabiex tiġi stimulata l-innovazzjoni. Il-
fokus u l-koerenza fil-politika huma l-mezzi. Jekk l-innovazzjoni għandha tipproduċi 
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soluzzjonijiet għal tant problemi, għandha tiġi fformulata politika vigoruża biex tinkoraġġixxi 
l-kreattività li tistà tiġi ttrasformata fi prodotti, servizzi, proċessi jew movimenti fi żmien 
qasir.

X'inhi l-innovazzjoni u x'jistà jsir aħjar?

Sa ftit żmien ilu, l-innovazzjoni kienet tissemma' fl-istess sentenza mar-riċerka, u l-prodotti ta' 
teknoloġija avvanzata biss kienu jitqiesu li jinkorporaw l-innovazzjoni. L-innovazzjoni hi 
ferm aktar wiesgħa u hija espressa f'bidla li rnexxiet ta' idea fi prodott, proċess, servizz u 
moviment. Ir-riċerka hi tabilħaqq sors ta' innovazzjoni verament importanti, iżda l-
innovazzjoni ġejja minn sorsi oħra ukoll. Pereżempju, hemm l-idea brillanti li tista' tiġi 
ttrasformata direttament fi prodott, proċess, servizz jew moviment (il-Facebook huwa 
eżempju ta' dan).

Sabiex tkun faċli biex l-ideat jilħqu s-suq jew jitqiegħdu fil-prattika, hemm bżonn ta' dan li 
ġej:

1. aċċess aħjar għall-kreditu u l-appoġġ finanzjarju, 
2. aktar investiment fir-Riċerka, Żvilupp u Innovazzjoni fil-livell tal-UE u f'dak 

nazzjonali mis-sħab pubbliċi u privati,
3. regoli ċari biex jinżammu prospetti fit-tul,
4. proċeduri sempliċi għall-aċċess għal programmi ta' appoġġ Ewropej jew nazzjonali 

b'inqas burokrazija,

o punt ta' waqfa waħda għal programmi ta' appoġġ li jegħleb il-kumplessità tal-
proċedura t'applikazzjoni għan-negozji (speċjalment l-SMEs), l-
istitutuzzjonijiet ta' riċerka, l-universitajiet kif ukoll l-awtoritajiet regjonali u 
lokali. Punt ta' waqfa waħda ma jkunx iħares biss lejn applikazzjonijiet għall-
finanzjament iżda jfittex ukoll sħab jew netwerks għal kooperazzjoni,

o ikkombinar ta' programmi ta' appoġġ fejn ikun possibli. Ħafna programmi 
jidħlu f'xulxin. Il-frammentazzjoni tal-fondi ġeneralment tfisser ukoll 
frammentazzjoni tal-konċentrazzjoni,

o inqas insistenza dwar il-monitoraġġ b'konnessjoni mal-appliakzzjonijiet għal 
finanzjament; aktar kompetenza fl-allokazzjoni ta' finanzjament u fiduċja akbar 
wara l-avveniment,

5. kooperazzjoni effettiva bejn l-UE, l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, l-
istituzzjonijiet tar-riċerka, l-universitajiet, in-negozji u 'l-aħħar iżda mhux l-inqas' il-
pubbliku,

6. promozzjoni tal-kapaċitajiet kwantitattivi fl-edukazzjoni (fis-suġġetti tax-xjenza), 
aktar konċentrazzjoni fl-istudji, aktar skambji bejn l-oqsma akkademiċi u 
kooperazzjoni mtejba bejn l-istabbilimenti tal-edukazzjoni u r-riċerka u l-industrija,

7. privattiva Ewropeja sempliċi u mhux għalja, regoli li jistgħu jiġu użati biex jipproteġu 
l-proprjetà intelletwali u sistema Ewropeja biex isir skampju ta' privattivi mhux użati, 

8. suq intern ġenwin Ewropew, li jippermetti li l-innovazzjonijiet jirnexxu aħjar grazzi 
għall-aċċess għal suq magħmul minn aktar minn 500 miljun persuna. Fil-present, uħud 
mill-innovazzjonijiet ma jirnexxilhomx jaqsmu l-konfini minnħabba proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni kumplessi u differenzi fir-regolamenti fl-Istat Membru l-ieħor. 'Suq 
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intern' għandu jinfthiem li qed jirreferi għal swieq li sa ftit żmien ilu kienu moqdija 
prinċipalment b'mod nazzjonali, bħal fil-każ ta' prodotti tas-saħħa innovattivi, li huma 
ta' għajnuna ideali għal tixjiħ attiv u b'saħħtu,

9. politika tal-akkwist pubbliku flessibbli għal innovazzjoni (sostenibbli). Il-problemi fir-
rigward ta' fornituri uniċi u fil-pubblikazzjoni ta' liġi dwar il-propjetà intelletwali 
hemm bżonn li jiġu solvuti, inkluż fl-istadju prekummerċjali.
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Il-politika Ewropea

Il-politika Ewropea għandha tiffoka aktar fuq it-tfassil speċifiku, u l-kisba, tal-objettivi 
relatati mal-isfidi l-kbar li qed taffaċċa s-soċjetà. Fil-preżent il-politika mmirata biex iżżid 
l-innovazzjoni għadha frammentata wisq u ffukata primarjament fuq ir-riċerka. Ir-riċerka 
għandha tkompli tirċievi din l-attenzjoni, u l-mira ta' 3% tal-PNG għar-riċerka għandha 
tintlaħaq. Iżda barra minn hekk proċessi oħra li jwasslu għall-innovazzjoni (inkluża l-
innovazzjoni soċjali) għandhom ikunu appoġġati f'oqsma ta' politika oħrajn. Jeħtieġ li jiġi 
adottat approċċ olistiku u kumpatt għall-innovazzjoni fil-politika.

Sħubijiet ewropej għall-innovazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi sħubijiet għall-innovazzjoni sabiex issolvi aktar malajr l-isfidi 
l-kbar li qed taffaċċja s-soċjetà. L-intenzjoni hi li dawn is-sħubijiet iridu fuq kollox 
jisfruttaw is-sinerġiji bejn l-iżviluppi tal-innovazzjoni eżistenti u jsolvu l-problemi li qed 
jostakolaw innovazzjoni iktar rapida. Dawn is-sħubijiet iridu jimxu mal-prinċipju 
SMART, biex b'hekk ikunu speċifiċi, jistgħu jitkejlu, jistgħu jintlaħqu, realistiċi u fil-ħin. 
Iridu jindirizzaw it-tliet sfidi l-kbar li qed taffaċċa s-soċjetà biex tiġi evitata l-
frammentazzjoni.


