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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Green Paper: Il-bidla ta' Sfidi f'Opportunitajiet: Lejn Qafas Strateġiku Komuni 
għall-finanzjament tar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-UE
(2011/XXXX(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod partikolari l-artikoli relatati mar-
riċerka,

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni 'Il-bidla ta' Sfidi f'Opportunitajiet: Lejn 
Qafas Strateġiku Komuni għall-finanzjament tar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-UE' 
(COM(20110048),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2010 dwar l-implimentazzjoni tas-
sinerġiji tal-fondi assenjati għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-Regolament (KE) 
Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u s-Seba' Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp fil-bliet u r-reġjuni kif ukoll fl-Istati Membri u fl-Unjoni1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat ta' Esperti 'Towards a world class Frontier research 
Organisation - Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms' 
tat-23 ta' Lulju 2009,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta' Esperti Indipendenti 'Mid-Term Evaluation of the 
Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)' tal-31 ta' Lulju 2010,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Novembru 2010 dwar is-semplifikazzjoni 
tal-implimentazzjoni tal-Programmi Qafas tar-Riċerka2,

– wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Grupp ta' Esperti 'Interim Evaluation of the 7th 
Framework Programme' tat-12 ta' Novembru 2010,

– wara  li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-9 ta' Frar 2011 bit-titolu 
'Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-Reazzjoni għar-Rapport 
tal-Grupp ta' Esperti dwar l-Evalwazzjoni Interim tas-Seba' Programm Qafas għar-
Riċerka, Żvilupp Teknoloġiku u Attivitajiet ta' Dimostrazzjoni u għar-Rapport tal-Grupp 
ta' Esperti dwar l-Evalwazzjoni Interim tal-Faċilità ta' Finanzjament għall-Kondiviżjoni 
tar-Riskji' (COM(2011)0052),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Evalwazzjoni Intermedja tas-Seba' Programm 
Qafas għall-Attivitajiet ta' Riċerka, inkluża l-faċilità ta' finanzjament għall-kondiviżjoni 
tar-riskji, mit-3074 sessjoni tal-Kunsill tal-UE "Kompetittività" (Suq Intern, Industrija, 
Riċerka u Spazju) tad-9 ta' Marzu 2011,

                                               
1 Testi adottati , P7_TA(2010)0189.
2 Testi adottati , P7_TA(2010)0401.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' XXXX dwar Unjoni tal-Innovazzjoni: Inbiddlu 
l-Ewropa għad-dinja wara l-kriżi1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' XXXX dwar l-eżami ta' nofs il-perjodu tas-
7 Programm Qafas għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' 
dimostrazzjoni2,

– 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-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-Kumitat għas-Sajd (A7-0000/2011),

A. billi, abbażi tar-reviżjoni tal-baġit, il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet tagħti bidu għal 
dibattitu biex itejjeb l-effiċjenza tal-finanzjament favur ir-riċerka u l-innovazzjoni f'livelli 
nazzjonali u tal-UE,

B. billi l-UE stabbiliet l-objettiv li żżid in-nefqa għar-R&Ż biex tilħaq it-3 % tal-PDG tal-UE 
sal-2020,

C. billi t-tendenzi attwali juru pressjoni qawwija biex jiġi ffriżat jew saħansitra jitnaqqas il-
baġit Ewropew assoċjat ma' perjodu mmarkat b'baġits pubbliċi nazzjonali limitati ferm, u 
billi r-R&Ż&I hija wieħed mill-oqsma li fihom il-kooperazzjoni Ewropea wriet li għandha 
valur miżjud reali, u ħareġ il-bżonn ta' riallokazzjoni tar-riżorsi disponibbli tal-UE,

D. billi bħalissa qegħdin ngħaddu minn kriżi ekonomika u soċjali (li qiegħda tolqot lill-Istati 
Membri tal-UE f'modi differenti ħafna), u billi r-riċerka, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni 
huma strumenti fundamentali għall-irkupru ekonomiku u għall-ħolqien tal-impjiegi, kif 
ukoll għad-definizzjoni ta' mudell ta' tkabbir sostenibbli u inklużiv,

E. billi reġjuni u pajjiżi oħra tad-dinja qegħdin kulma jmur jinvestu iktar fir-R&Ż&I, u billi l-
investimenti tal-UE f'dan il-qasam għandhom għalhekk jiġu orjentati favur it-tisħiħ tal-
kapaċità xjentifika u t-titjib tal-kapaċità kompetittiva kumplessiva tal-UE,

F. billi, minkejja l-finanzjament tal-UE fir-R&Ż&I żdied, l-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea l-aktar żviluppati mil-lat xjentifiku u teknoloġiku għadhom jassorbu l-akbar 
porzjon tar-riżorsi disponibbli fl-ambitu tad-diversi skemi u programmi ta' finanzjament 
(fosthom il-proġetti fuq skala kbira), b'hekk jiġi perpetwaw is-sottorappreżentanza ta' xi 
Stati Membri u reġjuni Ewropej f'kemm f'termini ta' aċċess għall-finanzjament kif ukoll ta' 
parteċipazzjoni,

G. billi għadhom jeżistu inugwaljanzi fi ħdan l-UE f'termini ta' livelli nazzjonali f'dawk li 
huma kapaċitajiet ta' finanzjament fir-R&Ż, strutturi industrijali u sistemi edukattivi 
ogħla,

H. billi l-importanza kbira tal-SMEs għall-ekonomija u għall-impjiegi tal-UE mhijiex riflessa 

                                               
1  Testi adottati, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – adozzjoni prevista fil-Plenarja ta' Mejju).
2  Testi adottati, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – adozzjoni prevista fil-Plenarja ta' Ġunju).
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fil-livell ta' aċċess tagħhom għall-fondi tal-UE għar-R&Ż&I,

1. Jilqa' favorevolment il-Green Paper tal-Kummissjoni Ewropea li tiddefinixxi Qafas 
Strateġiku Komuni għall-finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni, u jqis li l-fulkru l-ġdid 
tal-Qafas imsemmi għandu jkun il-koordinament bejn il-programmi ta' riċerka u tal-iskemi 
ta' finanzjament tal-UE;

2. Huwa tal-fehma li l-fondi u l-programmi ta' riċerka tal-UE u l-Fondi Strutturali u ta' 
Koeżjoni għandhom objettivi differenti u għalhekk għandhom jitħallew separati, iżda fuq 
komplemetari;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza taż-żamma tal-politiki ta' konverġenza, u jitlob lill-
Kummissjoni tiftaħ toroq għall-eċċellenza għal dawk l-Istati Membri u reġjuni li huma 
sottorappreżentati fl-Programm Qafas permezz tal-iżvilupp ta' strumenti adegwati biex tiġi 
intensifikata l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri li jipparteċipaw bil-qawwa u dawk 
b'parteċipazzjoni skarsa, u żżid b'mod sostanzjali l-ħolqien tal-kapaċità umana u tal-
infrastruttura f'dawn tal-aħħar;

4. Ifakkar li minkejja li l-eċċellenza titqies il-kriterju ġenerali prinċipali għall-finanzjament, 
għandu jinżamm kont tal-fatt li n-natura tal-eċċellenza tvarja skont kull tip ta' parteċipant 
jew in-natura reali tal-proġett ta' riċerka u innovazzjoni (il-kriterju tal-eċċellenza għal 
istitut tar-riċerka mhuwiex l-istess bħal dak ta' riċerkatur individwali jew għal SME, u 
jvarja wkoll bejn proġetti fundamentali u proġetti applikati);

5. Jappella għal artikolazzjoni aħjar bejn l-istrateġiji ta' riċerka u innovazzjoni fuq skala 
lokali u reġjonali, kif ukoll nazzjonali u Ewropea, filwaqt li jiġu rispettati l-ispeċifiċitajiet 
tal-kuntesti differenti u, fl-istess ħin, jissaħħew il-possibilitajiet ta' kumplamentarjetà u 
kooperazzjoni bejniethom; iqis li, f'dan l-ambitu, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u tar-
riżultati hija ta' importanza vitali;

Lejn Qafas Strateġiku Komuni ġdid

6. Jenfasizza l-fatt li fil-qalba tal-Qafas Strateġiku Komuni għandu jkun hemm l-idea li n-
natura u l-kobor differenti tal-proġetti tar-R&Ż&I, flimkien mal-moltepliċità tal-iskemi ta' 
finanzjament, għandhom ikunu organizzati b'tali mod li l-koerenza, il-koordinament u l-
komplementarjetà jkunu garantiti;

7. Jinsab konvint li l-kompiti differenti fi ħdan il-Qafas Strateġiku Komuni għandhom jiġu 
ttrattati separatament iżda jibqgħu marbutin ma' xulxin mill-qrib: l-Istitut Ewropew għat-
Teknoloġija (EIT) għandu jopera l-aktar bħala netwerk tal-Komunitajiet ta' Għarfien u 
Innovazzjoni (KICs); filwaqt li l-Programm ta' Qafas għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni (CIP) għandu jikkonċentra fuq is-sostenn għall-SMEs innovattivi u, 
għaldaqstant, ma għandux neċessarjament jiġi inkluż fl-Programm Qafas li jmiss; il-
Programm Qafas li jmiss għandu jħaddan ir-riċerka fit-totalità tagħha u l-fondi 
strutturali/ta' koeżjoni għandhom jintużaw f'kooperazzjoni aktar mill-qrib iżda miżmuma 
separati;

8. Jappella għal kjarifika, semplifikazzjoni u riorganizzazzjoni tad-diversi programmi u 
skemi tal-UE eżistenti, għal definizzjoni ċara tas-sistema ġenerali tal-finanzjamenti, u 
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għall-irduppjar, mill-2014, tal-baġit għall-programmi tal-UE tar-riċerka u l-innovazzjoni 
għall-perjodu ta' finanzjament li jmiss (għajr għall-baġit destinat għall-Fondi Strutturali u 
għall-BEI) bħala r-risposta xierqa għall-kriżi ekonomika attwali u għall-isfidi kondiviżi l-
kbar; jissuġġerixxi, għaldaqstant, mudell organizzattiv ġdid ibbażat fuq tliet livelli 
differenti ta' finanzjament immirati għall-istabbilità u l-konverġenza:
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L-ewwel livell: bini tal-kapaċitajiet u infrastruttura

9. Dan il-livell ikopri l-fondi tal-UE assoċjati mal-infrastrutturi (fis-sens aktar 
ġenerali, inkluż dawk istituzzjonali) u l-bini tal-kapaċitajiet;

10. L-iskema tal-finanzjament f'dan il-livell tinkludi l-finanzjament mogħti permezz 
tal-EIT, il-parti tal-Programm Qafas dwar il-Programm "Kapaċitajiet" u l-
inizjattivi "Marie Curie", il-komponenti Ewropej tal-finanzjament ta' proġetti fuq 
skala kbira, l-aċċess għas-self tal-BEI (li jkopri proġetti 'l fuq minn 
EUR 50 miljun), l-għotjiet assoċjati mal-komponenti msemmija hawn fuq tal-
Programm Qafas, u l-kooperazzjoni mal-Fondi Strutturali assoċjati mal-
infrastruttura;

11. Jisħaq fuq il-bżonn ta' finanzjament ta' proġett fuq skala kbira, bħall-ITER, 
Galileo u l-Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà (GMES) li jinsabu barra 
mill-Programm Qafas u b'hekk jinħolqu linji baġitarja awtonoma għalihom, bil-
għan li tiġi garantita struttura trasparenti u affidabbli ta' finanzjament; 
jissuġġerixxi li dawn għandhom ikunu parzjalment finanzjati mill-ħruġ ta' 
project bonds mill-BEI;

It-tieni livell: potenzjal u konsolidament

12. Dan il-livell huwa ddedikat għar-riċerka ġenerali, kemm fundamentali kif ukoll 
applikata, u x-xjenzi soċjali u umanistiċi; il-parteċipanti fil-koordinament huma 
l-universitajiet u ċ-ċentri/istituti ta' riċerka, minkejja li s-settur industrijali 
għandu jitħeġġeġ jipparteċipa;

13. It-termini ewlenin huma oriġinalità, kwalità u potenzjal tal-proġetti, u mhux biss 
ir-riżultati miksuba fis-suq;

14. L-iskema ta' finanzjament f'dan il-livell hija koperta mis-sistema ta' għotjiet tal-
Programm Qafas tal-UE u mill-kooperazzjoni mal-Fondi Strutturali assoċjati 
mar-R&Ż&I;

15. Ifakkar li l-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (KER) ħalla l-frott u rriżulta 
f'element ta' rinforz taż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER); jisħaq fuq il-bżonn li 
jiżdied il-proporzjon tal-baġit destinat għal għotjiet favur ir-riċerkaturi żgħażagħ, 
kif ukoll biex jissaħħew l-azzjonijiet u l-inizjattivi "Marie Curie" u b'hekk 
tissaħħaħ il-mobilità; jappella għall-implimentazzjoni tal-miżuri meħtieġa biex 
jiġu affrontati l-kundizzjonijiet prekarji tal-operaturi xjentifiċi fl-UE bħala mezz 
biex jinġibdu u jinżammu r-riċerkaturi, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
kundizzjonijiet tax-xogħol prekarju (l-aktar frekwenti fost in-nisa) 
jikkostitwixxu ostaklu biex tintlaħaq l-eċċellenza fl-Ewropa;

It-tielet livell: is-suq u l-innovazzjoni orjentati lejn objettivi komuni 

16. Dan il-livell jirrigwarda l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti u servizzi u l-
ġenerazzjoni tal-ġid pubbliku; l-SMEs innovattivi jiżvolġu rwol essenzjali fl-
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iżvilupp ta' prodotti u servizzi ġodda;

17. Jirrikonoxxi li għandu jingħata attenzjoni partikolari lill-involviment tal-SMEs 
biex jisfruttaw ideat u opportunitajiet ġodda b'mod flessibbli u effikaċi hekk kif 
dawk jinqalgħu, b'hekk jinfetħu toroq ġodda għall-innovazzjoni;

18. L-iskema ta' finanzjament f'dan il-livell hija koperta mill-finanzjament tal-UE 
assoċjata mas-CIP, l-aċċess għat-titjib tal-kreditu min-naħa tal-FEI u s-self 
speċifiku tal-BEI (prinċipalment proġetti ta' inqas minn EUR 50 miljun), u l-
kooperazzjoni mal-Fondi Strutturali assoċjati mal-imprenditorjalità; 
jissuġġerixxi, barra minn hekk, il-ħolqien ta' strument ta' finanzjament ġdid – il-
Bank UE-SME – li għandu jaġixxi f'koordinament mal-punti ta' kuntatt 
nazzjonali u mal-istituzzjonijiet finanzjarji magħżula mill-Istati Membri;

19. Iqis li ż-ŻER tkun tibbenefika ħafna mill-ħolqien ta' Bank tal-Investiment UE-
SME, bil-għan li tissaħħaħ il-politika ta' innovazzjoni tal-UE li tkun timla l-
lakuna: il-parteċipazzjoni skarsa tal-SMEs fil-programmi tal-UE;

20. Jenfasizza li żieda fil-parteċipazzjoni min-naħa tal-SMEs teħtieġ strumenti ta' 
finanzjament adegwati li jirrispondu għall-ispeċifiċitajiet tagħhom, inkluż 
marġni addizzjonali tar-riskju tollerabbli ta' żball; huwa tal-fehma li, f'dan ix-
xenarju, għandu jitqies self b'rata ta' mgħax baxxa, li jiġi rimborżat f'każ ta' 
suċċess, għajr għall-ispejjeż amministrattivi;

*****

21. Huwa tal-fehma li mhux l-innovazzjoni kollha hija bbażata fuq ir-riċerka u li mhux ir-
riċerka kollha għandha l-innovazzjoni bħala l-objettiv tagħha; jemmen, b'konsegwenza ta' 
dan, li r-riorganizzazzjoni proposta għandha tkopri ċ-ċiklu kollu tal-innovazzjoni, mill-
kunċett sat-tqiegħed fis-suq, inkluża l-innovazzjoni ekoloġika, soċjali u dik mhux ta' 
natura teknoloġika;

22. Ifakkar li n-natura ferm kompetittiva tal-ħidma xjentifika, teknoloġija u ta' innovazzjoni u 
ż-żamma tal-bini tal-kapaċità xjentifika u innovattiva fuq skala lokali jiddependu mill-
eżistenza ta' ċertu livell ta' duplikazzjoni u frammentazzjoni, li mingħajru r-riċerka 
f'kollaborazzjoni tiddgħajjef;

23. Jinkoraġġixxi bil-qawwa l-implimentazzjoni ta' programmi ta' taħriġ għall-parteċipanati 
potenzjali kollha, partikolarment dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-ġestjoni, u jistieden 
lill-Kummissjoni tiżviluppa kriterji għall-għażla, evalwazzjoni u valutazzjoni ta' proġetti, 
u tqis it-triq lejn l-eċċellenza;

Linji gwida għall-Programm Qafas li jmiss

24. Huwa favorevoli għal approċċ ibbażat fuq ix-xjenza u jappella li jiġi adottat atteġġjament 
ibbażat fuq il-fiduċja u t-tolleranza tar-riksju fir-rigward tal-parteċipanti fil-fażijiet kollha 
tas-sistema ta' finanzjament;

25. Jappella biex il-Programm ta' Kooperazzjoni jibqa' l-fulkru tal-Programm Qafas biex 
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isaħħaħ ir-riċerka transnazzjonali f'kollaborazzjoni;

26. Jappella għall-konsolidament tar-riċerka multidixxiplinarja u r-rikonoxximent tad-
dimensjoni soċjali tar-riċerka; ifakkar, f'dan il-kuntest, li l-isfdi l-kbar tas-soċjetà (bħat-
tibdil fil-klima, it-tixjiħ demografiku u s-sostenibilità tar-riżorsi) ma jistgħux jiġu ttrattati 
biss permezz ta' risposti teknoloġiċi u li għaldaqstant ir-riċerka Ewropea fix-xjenzi soċjali 
u umanistiċi hija element essenzjali biex jiġu ttrattati b'suċċess;

27. Jappella biex jinżamm bilanċ bejn proġetti maħsuba minn isfel 'il fuq  ('bottom-up', ta' 
kooperazzjoni) u dawk minn fuq għal isfel ('top-down', 'l-isfidi l-kbar tas-soċjetà'), u li l-
proġetti ż-żgħar maħsuba minn isfel 'il fuq jiġu aġevolati;

28. Jappella biex tiġi intensifikata l-kooperazzjoni internazzjonali permezz tat-tisħiħ effikaċi 
tal-bini tal-kapaċitajiet u l-istabbiliment ta' sħubiji ekwi mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw bil-
għan li jiġu affrontati aħjar l-isfidi globali;

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Kuntest
Il-Kummissjoni Ewropea ħadet l-inizjattiva li tippubblika Green Paper biex tiddefinixxi qafas 
strateġiku komuni għall-finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni għall-perjodu wara l-2013. 
Dan il-qafas strateġiku komuni jikkombina l-programmi Ewropej - f'dan il-każ, il-Programm 
Qafas għar-riċerka, l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u l-Programm ta' 
Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP) - bħala l-fondi strutturali/ta' koeżjoni 
allokati għar-riċerka u l-innovazzjoni.

Il-proposta ta' qafas komuni li jħaddan l-iskemi u l-programmi kollha ta' finanzjament, 
minkejja l-livell differenti tagħha ta' finanzjament u ta' solidità fil-kuntest Ewropew, toffri, fil-
fehma tiegħi, opportunità biex tissaħħaħ iż-Żona Ewropea tar-Riċerka u biex tiġi definita 
proposta li tirnexxilha tikkoordina b'mod effikaċi dan il-konsolidament bħala strateġija ċara 
ta' konverġenza.
F'dan ir-rapport nipproponi riorganizzazzjoni tal-iskemi u programmi eżistenti bil-għan li 
nirrispondi għall-isfidi li magħhom l-Ewropa qiegħda tħabbat wiċċha. Barra minn hekk, u 
għall-każijiet speċifiċi, nipproponi l-ħolqien ta' strument ġdid - Bank Ewropew tal-
Investiment għall-Impriżi Żgħar u ta' daqs Medju (SME) - u l-użu ta' project bonds bħala il-
kumplament tal-qafas imressaq mill-Kummissjoni.

L-għan ewlieni tal-proposta mressqa hawn huwa l-istabbilità u l-konverġenza. L-ebda 
strateġija mhi se tirnexxi jekk nibqgħu nbiddlu r-'regoli tal-logħba'. Tkun xi tkun l-istrateġija 
li nadottaw biex nirrispondu għas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali attwali, l-investiment fir-
riċerka, żvilupp u innovazzjoni ma jistax jitqies bħala ċertezza sakemm inkomplu 
nipperpetwaw l-inugwaljanzi u l-asimmetriji endemiċi fl-aċċess għall-fondi Ewropej 
disponibbli.

2. L-istruttura u xi jsostniha

L-Ewropa hija l-aktar reġjun tad-dinja l-aktar sinjura, iżda dan ma kienx sinonimu ta' 
investiment globali fir-riċerka, żvilupp u innovazzjoni li jistħoqqlu din l-kundizzjoni. Fl-Istati 
Uniti, fil-Ġappun, kif anki fil-pajjiżi BRIC, l-investimenti kienu ogħla bil-bosta. Huwa żgur li 
l-volum totali tal-investiment Ewropew, f'dawn l-aħħar snin, żdied, iżda dan ma ssarrafx 
f'aktar koeżjoni fl-Ewropa. Dawn l-inugwaljanzi jinħassu f'żewġ modi prinċipali. L-ewwel 
nett, il-pajjiżi l-iktar żviluppati mil-lat xjentifiku u teknoloġiku għadhom jibbenefikaw l-aktar 
mill-programmi eżistenti fuq skala Ewropea. Dak li jkun jista' jara, bħala eżempju, il-listi tal-
"aħjar 50" tal-benefiċjarji li għandhom aċċess sal-lum għall-fondi tas-Seba' Programm Qafas. 
Dawn il-listi juru li, kemm f'dawk li huma istituzzjonijiet akkademiċi, kif ukoll l-industrija, l-
Istati Membri l-ġodda u l-ekonomiji periferiċi għadhom sottorappreżentati ħafna, jew 
saħansitra totalment assenti.  It-tieni nett, l-investiment ivarja enormement minn pajjiż għall-
ieħor. Minkejja li l-Ewropa ħabbret l-objettiv ta' investiment globali ta' 3 % fl-2020, 
attwalment 6 pajjiżi biss jinvestu aktar minn 2 % tal-PDG tagħhom fir-riċerka u innovazzjoni 
(Ġermanja, Awstrija, Danimarka, Finlandja, Franza u Svezja), f'10 pajjiżi l-investiment huwa 
inqas minn 1 % tal-PDG u fi 11 oħra jvarjaw bejn 1 u 2 %. Jekk il-kriterju applikat huwa l-
investiment per capita, il-pajjiżi li għandhom perċentwal ogħla ta' investiment jikkoinċidu 
mal-ogħla rati ta' investiment. Oħrajn b'investimenti aktar modesti kemm fil-valur assolut kif 
ukoll f'perċentwal tal-PDG - bħal kif inhu l-każ tal-Lussemburgu - jitilgħu sal-quċċata tal-
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klassifika meta il-kejl huwa l-investiment per capita. L-Istati Membri l-ġodda u l-ekonomiji 
periferiċi jikklassifikaw, għal darb'oħra, qrib l-aħħar.

Fid-dawl tal-istat attwali tal-Ewropa, fejn l-inugwaljanzi qegħdin jiżdiedu, jeħtieġ li jiġi 
garantit li t-triq li għandna nsegwu tkun dik li nersqu lejn l-aħjar pożizzjonijiet u tissaħħaħ il-
kooperazzjoni. Għal dak il-għan, jeħtieġ ukoll li l-fondi ta' koeżjoni jkunu inklużi f'dan il-
qafas komuni bħala komplementari, iżda mingħajr ma jitilfu l-awtonomija tagħhom.

Il-proposta li qed titressaq f'dan ir-rapport hija intiża biex tiggarantixxi li l-qafas komuni jqis 
il-fatt li l-għarfien ma għandux jiġi kkunsidrat sempliċement bħala beni potenzjalment 
kummerċjalizzabbli, filwaqt li tiġi garantita d-dimensjoni tiegħu bħala beni pubbliku, li l-
innovazzjoni ma tirriżultax totalment mir-riċerka u lanqas ma r-riċerka kollha ma għandha 
jkollha bħala riżultat l-innovazzjoni. Dak li jeħtieġ huwa li tinħoloq bażi ta' koordinament tar-
riżorsi disponibbli bil-għan li jiġi garantit il-ksib ta' qafas ibbażat fuq ir-relazzjonijiet stabbiliti 
bejn is-sorsi ta' finanzjament u n-natura u l-iskala tal-proġetti.  Jeħtieġ ukoll li titqies id-
dimensjoni soċjali u l-konsegwenzi soċjali tar-riċerka u l-innovazzjoni, kif anki l-istudju 
tagħhom, billi ma nistgħux nintervjenu b'mod effikaċi fis-soċjetajiet li ma nafux.
Indipendentement minn dak li naħsbu dwar il-proġett industrijali bħala tali, l-eżempju tal-
Airbus huwa każ fejn l-Ewropa ħarġet aktar b'saħħitha biċ-ċar fl-oqsma suġġetti għad-
diskussjoni. Proġett fit-tul, estremament innovattiv, li jiġbor flimkien diversi riżorsi u li 
rnexxielu jistabbilixxi ruħu fil-kuntest globali bħala każ ta' suċċess.  Is-suċċess tar-
riformulazzjoni proposta mill-Kummissjoni se tiddependi mill-kapaċità li tinkiseb 
artikolazzjoni tal-proġetti ta' din in-natura ma' oħrajn ta' skala u natura differenti, filwaqt li 
tiġi massimizzata l-kooperazzjoni u jiġu rispettati u salvagwardati d-differenzi lokali jew 
reġjonali u nazzjonali.

3. L-effett post-it

Fl-1968, Spencer Silver żviluppa adeżiv partikolari: jeħel mingħajr ma jħalli marka u jista' 
jerġa' jintuża. Minħabba dawn il-karatteristiċi, il-prodott kien falliment. Għal ħames snin sħaħ 
Silver ipprova juri l-vantaġġi tal-invenzjoni tiegħu, iżda għal xejn. Iżda kien fl-1974 li Art 
Fry, membru tal-kor tal-knisja, iddeċieda li jibda juża l-adeżiv 'fallut' ta' sieħbu billi kien xeba 
jara s-sinjal tal-ktieb jaqa' kulmeta xtaq jiftaħ il-ktieb tal-kant tiegħu fil-paġna li ried. L-
invenzjoni ta' Spencer Silver kienet ġiet kummerċjalizzata bħala prodott biss fl-1977 u kienet 
disponibbli fis-suq sena wara. Illum il-ġurnata nafu x'inhuma n-noti post-it u nafu wkoll bis-
suċċess tagħhom. Iżda kellhom jgħaddu għaxar snin biex jiġri dan kollu. L-eżempju tal-post-it 
jurina b'mod ċar ma nistgħux nillimitaw il-finanzjamenti għall-innovazzjoni jew il-proġetti li 
jiżguraw suċċess immedjat.

Huwa proprju għalhekk li huwa meħtieġ ikollna l-kapaċità li niddistingwu biċ-ċar f'termini 
tan-natura tal-appoġġ u tal-proġetti, bejn l-appoġġ li jingħata lin-netwerks jew proġetti bi 
strutturi diġà konsolidati u l-appoġġ biex isaħħaħ infrastrutturi li għadhom mhux konsolidati, 
jew bejn l-appoġġ għall-bini tal-kapaċitajiet jew għall-proġetti ta' riċerka. Din il-kapaċità ta' 
distinzjoni hija dik li tħallina tikkombinaw partijiet individwali f'biċċa unika koerenti mil-lat 
strateġiku. L-eżempju ta' hawn fuq juri wkoll il-bżonn li jiġi konċepit sforz komuni li jmur lil 
hinn mit-terminu qasir u medju.
Mhuwiex se jkun possibbli isir progress lejn l-eċċellenza, fl-aktar sens wiesa' tagħha – u li l-
kriterji tagħha jiddependu mill-atturi f'eżami – jekk ma jiġux assenjati r-riżorsi meħtieġa 
(għalhekk jeħtieġ li l-volum tal-investiment għandu jiżdied konsiderevolment) u jittieħdu 
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provvedimenti sodi għas-semplifikazzjoni u tnaqqis tal-ispejjeż amministrattivi u burokratiċi. 
Minħabba l-problemi persistenti, ħafna drabi, jiġi ppremjat iżjed il-mod eċċellenti ta' kif 
jitpoġġa l-kliem tal-proposti milli l-eċċellenza tal-proposti stess. Iż-żewġ kundizzjonijiet 
imsemmija qabel jirriżultaw daqshekk fundamentali biex tkun tista' titwessa' d-diversità 
ġeografika u t-tip ta' parteċipanti fil-programmi Ewropej. Lanqas ma nkunu nistgħux 
navvanzaw f'din id-direzzjoni mingħajr ma jitqies l-għadd kbir ta' dixxiplini xjentifiċi u n-
natura differenti ħafna tal-innovazzjoni, il-lok għall-oriġinalità u, jekk ikun meħtieġ, il-
falliment, kif ukoll ir-rwol soċjali tax-xjenza u l-innovazzjoni u l-perjodi differenti ta' 
konsolidament meħtieġa skont it-tipi u l-iskala differenti tal-proġetti involuti. 
Fl-aħħar nett, huwa wkoll fundamentali li jinstab bilanċ bejn il-proġetti orjentati lejn ir-
risposta għall-isfidi l-kbar tas-soċjetà u l-proġetti maħsuba minn isfel 'il fuq ('bottom-up'), 
b'tali mod li jitħalla l-bieb miftuħ għall-kurżità, li għandha rwol essenzjali fil-konsolidament 
tal-attività xjentifika. L-eżempju tal-post-it iservi wkoll biex ifakkarna li, anki jekk is-suq ma 
jkunx l-għan aħħari tal-produzzjoni tal-għarfien, xi kultant jistgħu jinqalgħu għal għarrieda 
opportunitajiet eċċellenti tas-suq.

4. L-Ewropa li għandna

Dan ir-rapport jipprova jirriorganizza l-iskemi u l-programmi eżistenti, u jipproponi oħrajn 
ġodda, bil-għan li jistabbilixxi strateġija li tkun pożittiva għall-partijiet interessati. Ir-riċerka u 
l-innovazzjoni għandhom jitqiesu strumenti fundamentali għall-konsolidament ta' strateġija ta' 
tkabbir li tipprova tkun sostenibbli u inklużiva. Impenn f'dan is-sens huwa partikolarment 
aktar importanti fid-dawl tal-kuntest attwali ta' kriżi ekonomika u soċjali. 
It-tisħiħ tal-konverġenza u l-konsolidament tal-kompetittività globali tal-UE – ibbażata fuq 
mudell ta' kooperazzjoni – huma wħud mill-modi kif jintlaħaq irkupru ekonomiku u jiġi 
stabbilit mudell ta' żvilupp imsejjes fuq it-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi. 

Din l-Ewropa tagħna għandha ħafna differenzi interni f'termini ta' kapaċità xjentifika u 
teknoloġika u n-nisġa industrijali tal-pajjiżi individwali. Jeżisti, iżda, element komuni:  il-
maġġoranza tal-industrija Ewropea u dik li l-aktar tikkontribwixxi għall-ħolqien tal-impjiegi 
hija magħmula minn impriżi żgħar u ta' daqs medju. F'dawn l-aħħar snin, żdiedu l-istrumenti 
biex jiggarantixxu l-akbar involviment tal-SMEs. Madankollu, din iż-żieda ma kellhiex l-effet 
mixtieq u dan huwa aspett li jikkostitwixxi wieħed mill-punti l-aktar dgħajfa tal-qafas attwali. 
Waħda mir-raġunijiet għal dan in-nuqqas ta' involviment hija l-inadegwatezza tal-istrumenti 
eżistenti, li jirriżultaw aktar favorevoli għall-istituzzjonijiet akkademiċi u għall-impriżi l-kbar. 
Għalhekk jeħtieġ li jiġi garantit li l-iskemi u l-programmi eżistenti ma jittrattawx bl-istess 
mod dak li huwa differenti fin-natura tiegħu stess. B'dak l-għan f'moħħna, ipproponejt mudell 
fuq tliet livelli, spjegat hawn taħt f'forma skematika.
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Biex nagħti eżempju, jekk istituzzjoni akkademika tkejjel ir-riżultati ta' proġett min-numru ta' 
pubblikazzjonijiet jew ta' ċitazzjonijiet jew mill-ħajr tal-pari tagħha, għal impriża żgħira jew 
ta' daqs medju l-istess kunċett ta' riżultat issarrfu fil-kapaċità li tqiegħed prodott jew servizz 
fis-suq.
L-għan tal-mudell ppreżentat hawn fuq huwa li, fil-qosor, isaħħaħ il-koordinament tal-
programmi u skemi eżistenti ma' dawk ġodda, u jirranġa l-iżbilanċi attwali f'termini ta' aċċess 
u parteċipazzjoni.

Il-koerenza u l-kopertura tas-sistema tar-riċerka u l-innovazzjoni Ewropea, mill-universitajiet 
sas-suq, billi tinvolvi wkoll b'mod iktar effikaċi liċ-ċittadini u lil dawk li baqgħu 
tradizzjonalment esklużi minn dan il-proċess, kif anki t-trasparenza u d-definizzjoni ta' regoli 
ċari huma t-termini li fihom ikunu jistgħu jiġu rikapitulati l-proposti li jinsabu f'dan ir-rapport.


