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I. Il-Kuntest Politiku tar-Rapport:

Fi żmien ta’ riċessjoni ekonomika u l-konsegwenti approprjazzjoni tal-baġit limitata, kif ukoll 
ta’ kompetizzjoni globali li kull ma’ jmur qiegħda tiddeterjora, huwa kruċjali għall-UE li 
ttejjeb b’mod sostennibli l-fakultà ta’ innovazzjoni tagħha.   Għalhekk, l-UE tat lilha nnifisha 
l-għan li ssir l-“Unjoni tal-Innovazzjoni”.1

Il-passat wera li, mingħajr strateġija komprensiva, l-investimenti tal-UE inġenerali, kemm fir-
riċerka u l-iżvilupp kif ukoll fl-innovazzjoni,  ma waslux għal riżultati mixtieqa b’mod 
frekwenti: B’mod ġenerali ġie affermat li d-deċiżjonijiet politiċi dwar is-sitwazzjoni konkreta 
lokali ma jirriflettu xejn ir-realtà, kif ukoll li l-atturi u l-livelli amministrattivi kienu 
undernetworked.   Dawn iż-żminijiet għandhom jispiċċaw.  M’għandhiex issir aktar il-
promozzjoni “bil-bexxiexa”, sforz is-sitwazzjoni diffiċli tal-ekonomija u l-baġits fi ħdan l-
Istati Membri u l-UE. Għalhekk, għandha tingħata attenzjoni partikulari lill-għażla ta’ miri li 
għandhom jiġu promossi fil-futur. Il-kooperazzjoni effiċjenti bejn l-atturi kollha fil-livelli 
kollha se tkun ta’ importanza kbira (“eċċellenza ta’ netwerking”).

Sabiex ikun żgurat li fil-futur il-fondi strutturali jintużaw b’mod effiċjenti, il-leġiżlatur 
stabbilixxa 11-il objettiv tematiku (“konċentrazzjoni tematika”) kif ukoll diversi 
kundizzjonalitajiet ex ante. Sabiex jibqgħu jirċievu finanzjament tal-FEŻR għall-objettiv 
tematiku Numru 1, jeħtieġ li r-reġjuni jħaddmu l-investiment tagħhom kemm fir-riċerka u l-
iżvilupp kif ukoll fl-innovazzjoni abbażi tal-hekk imsejħa “strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
avanzata”. Għall-perjodu ta’ finanzjament 2014-2020, l-iżvilupp ta’ din l-istrateġija se tkun ir-
rekwiżit obbligatorju u kundizzjonalità ex ante2, għall-fondi FEŻR tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni3.

Preżentament ir-reġjuni qegħdin fil-fażi kruċjali li jiddeterminaw il-kondizzjonijiet finanzjarji 
għal perjodu ta’ finanzjament 2014-2020 li jmiss. B’hekk, il-Kummissjoni tal-UE diġà 
qiegħda tinnegozja l-kontenut ta’ ftehimiet ta’ sħubija kif ukoll il-programmi operattivi mar-
reġjuni tal-Istati Membri rispettivi. Għalhekk, l-Istati Membri jew ir-reġjuni għandhom issa 
jaħdmu sabiex jilħqu l-prijoritajiet tagħhom għall-politika ġdida tas-sussidji, kif ukoll il-
kondizzjonijiet meħtieġa mill-UE għall-finanzjament. Fl-istess waqt, l-istituzzjonijiet tal-UE 
jinsabu fil-proċess li jikkonkludi n-negozjati dwar il-qafas leġiżlattiv tal-Politika ta’ Koeżjoni 
2014-2020 il-ġdida. Dan ir-rapport qiegħed jiġi kkompilat fost dawn it-tensjonijiet. 

Il-politika għandha aspettattivi kbar mill-implimentazzjoni tal-kunċett xjentifiku, li ġie 

                                               
1COM(2010) 546, fost l-oħrajn paġna 24.

2Artikolu 2 ġdid tal-qafas regolatorju; Appendiċi V tal-qafas regolatorju, kondizzjonalitajiet ex ante, 
ara wkoll l-iskeda informattiva Numru 10 tal-Kummissjoni tal-EU dwar il-kondizzjonalità ex ante;  Il-
mira għat-tisħiħ fir-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll fl-innovazzjoni, li tinkludi wkoll l-iżvilupp fl-
eċċellenza tar-riċerka u l-innovazzjoni, aktar investiment kummerċjali fir-riċerka u l-innovazzjoni kif 
ukoll it-tisħiħ fit-“trijangoli ta’ għarfien”. 

3L-għan tematiku skont l-Artikolu 9 paragrafu 1 tal-qafas regolatorju futur 2011/0276(COD), kif ukoll 
skont l-Artikolu 5 paragrafu 1 tar-Regolament FEŻR rispettivament, tat-3.6.2013.
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mwelled ftit ta’ snin ilu u issa se jkun introdott bħala kundizzjonalità ex ante għall-
finanzjament strutturali futur. Anke x-xjenza tinsab fuq ix-xwiek tistenna l-evidenza tal-
prattiċità tiegħu.  Diġà bdew jinħassu l-isfidi għall-atturi konċernati kif ukoll ir-riskji ta’ dawn 
il-proċessi impenjattivi. 

II. L-istruttura tad-Dokument ta’ Ħidma:

Ir-rapporteur jixtieq li dan id-Dokument ta’ Ħidma jservi ta’ bażi għal aktar konsultazzjonijiet 
fi ħdan il-Kumitat, fir-rigward ta’ rapport fuq inizjattiva proprja. Primarjament, huwa 
beħsiebu jfassal il-qafas legali kif ukoll it-termini ta’ referenza b’mod konċiż, li se jirriżultaw 
għar-reġjuni. Għalhekk bil-għajnuna ta’ xi mistoqsijiet tar-riċerka, ir-rapporteur jixtieq 
jeżamina l-istrateġija S3, kif ukoll l-isfidi u r-riskji għall-partijiet konċernati, u b’hekk 
jikkompila xi “prattiċi plawżibbli”.

III. L-Istrateġija tal-Ispeċjalizzazzjoni avanzata (S3):

L-istrateġija hija komplessa. B’konsegwenza, huwa diffiċli li wieħed jittanta joħroġ 
b’definizzjoni.  Il-Kummissjoni tal-UE u l-awtorità leġiżlattiva waslu għal qbil dwar il-punti li 
ġejjin fl-aħħar tan-negozjati.

1. Definizzjoni mill-Kummissjoni tal-UE u l-Awtorità Leġiżlattiva1

“L-Istrateġija tal-Ispeċjalizzazzjoni avanzata” tfisser l-istrateġiji ta’ innovazzjoni nazzjonali u 
reġjonali li jistipulaw il-prijoritajiet sabiex jiġu stabbiliti l-vantaġġi kompetittivi.  Dan għandu 
jsir permezz ta’ żvilupp fir-riċerka u l-innovazzjoni, li jissodisfa l-bżonnijiet tal-kumpaniji, 
sabiex jiġu indirizzati b’mod koerenti l-opportunitajiet ta’ negozju li jinħolqu u l-żviluppi tas-
suq. Dan għandu jsir billi jiġu evitati d-duplikazzjoni u l-frammentazzjoni tal-isforzi fuq livell 
tal-UE.” 

2. Approċċ Neċessarju tar-Reġjuni2

Il-qafas legali jħeġġeġ lir-reġjuni jaddotaw l-approċċ li ġej:
 Awtoanaliżi (self-assessment) bil-għajnuna tal-hekk imsejħa analiżi SWOT jew xi ħaġa 

komparabbli: Għandhom jiġu stmati minn qabel il-qawwa, il-ħtiġijiet u r-riżultati 
mixtieqa. 

 Sforz ir-riżorsi, l-Istrateġija S3 tiffoka fuq in-numru limitat ta’ prijoritajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni. 

 Dan jinkludi miżuri li jistimulaw l-investimenti privati fl-iżvilupp tar-riċerka u l-
innovazzjoni.

 Tinkludi sistema ta’ kontroll u monitoraġġ3.
                                               
1 L-Artikolu 2 tal-qafas regolatorju futur, riżultat tat-Trilogu tas-17.6.2013, tradott mill-Ingliż, sintassi 
għal leġibbiltà aħjar, verżjoni oriġinali EN.

2 Ara l-Appendiċi V tal-Proposta tal-qafas regolatorju jew ir-riżultati tat-Trilogu, li qabel kien l-
Appendiċi IV. 

3 Il-Proposta għal sistema ta’ reviżjoni ma kellhiex maġġoranza. 
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 Huwa previst ukoll li l-Istati Membri jintroduċu qafas li jistipula r-riżorsi tal-baġit 
disponibbli għar-riċerka u l-innovazzjoni, inkluż pjan multiannwali flimkien ma’ proġetti 
ta’ prijorità tal-UE (Forum Strateġiku Ewropew għall-Infrastrutturi tar-Riċerka, ESFRI).

Apparti dan l-approċċ, il-Kummissjoni tal-UE m’għandha tagħmel l-ebda reviżjoni sostanzjali 
u ulterjuri tal-istrateġiji.1 F’każi fejn l-istrateġija ma tkunx kompleta jew tkun nieqsa minn 
pjan ta’ azzjoni waqt l-adozzjoni tal-programmi operattivi, għandu jiġi assigurat li l-istrateġija 
tiġi implimentata sal-2016, mingħajr ħlas ta’ fondi tal-FEŻR2 allokati għar-riċerka, għall-
iżvilupp kif ukoll għall-innovazzjoni.3

IV. Mistoqsijiet ta’ Riċerka

1. Jeżisti kunflitt bejn ir-rekwiżit mandatorju ta’ din l-istrateġija u l-flessibbiltà 
meħtieġa tal-approċċ reġjonali (approċċ place-based)? Il-kundizzjonalità ex ante toħloq 
periklu li tkun sempliċement formalità? 

Il-kundizzjonalità ex ante tal-Istrateġija S3 ġiet żviluppata b’mod intrinsiku sabiex kull reġjun 
ikollu strateġija adattata għall-ħtiġijiet tiegħu. Fl-aħħar nett, ir-reġjuni biss jistgħu jiddeċiedu 
x’inhu dak li jssaħħaħ il-potenzjal ta’ innovazzjoni tagħhom. Fl-istess waqt, madankollu, il-
leġiżlatur jagħmel dispożizzjonijiet ġenerali għar-reġjuni kollha fir-rigward tal-
konċentrazzjoni tematika u l-metodoloġija. Il-Kummissjoni tal-UE tista’ taġġusta l-ħlasijiet 
f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità, sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-finanzjament.
Huwa diffiċli li tiġi ddeterminat l-intensità xierqa ta’ kontroll. Finalment, il-Kummissjoni tal-
UE għandha biss tivverifika jekk ir-reġjuni jkunux applikaw il-metodoloġija stabbilita u jekk 
żviluppawx strateġija, iżda ma tistax tivverifika l-kontenut tal-istrateġija4. F’dan il-kunflitt, 
jeżisti ċertu riskju (inerenti fis-sistema) li jwassal lill-kundizzjonalità ex ante għall-formalità. 

 L-istrateġija S3, għalhekk, mhijiex formula maġika għal suċċess per se, iżda biss ta’ 
għajnuna. Finalment, il-kundizzjonalità ma tistax tiddeċiedi l-kunċett ta’ innovazzjoni 
plawżibbli u komprensiv għall-ġejjieni taċ-ċittadini tar-reġjuni, iżda tista’ tistipula l-
interessi tagħhom. F’każ li r-reġjuni ma jikkunsidrawx l-istrateġija bħala opportunità, 
mhux se jkun hemm riżultati ta’ suċċess, irrispettivament minn kif ikun il-qafas 
leġiżlattiv. 

F’każ li titwettaq kif suppost, l-iżvilupp tal-istrateġija se tkun ta’ sfida impenjattiva u 
kumplessa għar-reġjuni. Għaldaqstant, ir-reġjuni għandhom japplikaw l-istrateġiji ta’ 
innovazzjoni għal żmien twil u b’mod wiesa’ ħafna, anke fir-rigward tar-rekwiżiti legali kif 
ukoll tal-perjodu ta’ finanzjament li jmiss.5

                                               
1 Artikolu 17.4a l-ġdid tal-qafas regolatorju, li għadu fin-negozjati: “verifika ta’ konsistenza”;  COM 
linji gwida l-ewwel Parti ta' Marzu 13, paġna 16.

2 Ħlasijiet hawn ifissru “pagamenti interim”, skont l-Artikolu 17, paragrafu 5 tal-qafas regolatorju l-ġdid tat-
Trilogu verżjoni 10.06.2013.
3 Ara l-Artikolu 17 paragrafu 1ff, li għad mhemm l-ebda ftehim finali dwaru, COM linji gwida ta’ Marzu 2013, 
paġna 18;
Il-valur għandu jkun fi proporzjon mal-progress u t-tip ta’ fond.
4 Ara l-Parti III Punt 2 kif ukoll in-nota f’qiegħ il-paġna 6.
5 pereżempju permezz ta’ żvilupp ta’ fondi oħra, bħal FSE u objettivi tematiċi oħra.
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2. Tista’ l-istrateġija tkun kunċett ta’ politika ta’ koeżjoni ta’ suċċess għar-reġjuni 
kollha, ikunu kemm ikunu innovattivi jew żviluppati?

Ir-reġjuni għandhom kundizzjonijiet differenti fir-rigward tal-infrastruttura jew tar-riżorsi 
umani, kif ukoll punti sodi u dgħajfa differenti. Għaldaqstant, għandu jkun hemm modi 
differenti ta’ kif jissaħħu s-sistemi ta’ innovazzjoni reġjonali. Ftit biss mir-reġjuni jistgħu 
realistikament ikunu l-hekk imsejħa “mexxej tal-innovazzjoni”, li kapaċi jivvintaw teknoloġiji 
rivoluzzjonarji u innovazzjonijiet. Il-maġġoranza se jappartjenu għall-hekk imsejħa 
“segwaċi”, li se japplikaw l-innovazzjoni b’modi ġodda. Pereżempju, il-Finlandja, bil-
għajnuna ta’ nanoteknoloġiji żviluppati bnadi oħra, immodernizzat il-bażi ekonomika tagħha 
fir-rigward tal-industrija tal-injam u tal-karta. Dan l-approċċ wiesa’ u strateġiku biss jista’ 
jwassal għal bidla ekonomika fir-reġjuni kollha, u għalhekk dan jiġġustifika l-użu tal-
approprjazzjonijiet tal-politika ta’ koeżjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni. Altrimenti, partijiet 
mill-fondi strutturali jkunu sempliċement programm ieħor ta’ finanzjament għar-riċerka.

 Għalhekk, il-kundizzjonijiet tal-qafas għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li kull reġjun 
ikun jista’ jagħmel użu mill-istrateġija, sabiex jiżviluppa, kien kif kien preċedentement. L-
objettiv tematiku Numru 1 tar-Regolament FEŻR għandu jiġi spjegat kemm jista’ jkun.
Għandu jkun hemm bidla ċara fil-fokus mir-riċerka għall-innovazzjoni. Jekk il-kunċett ta’ 
innovazzjoni jkun mifhum b’mod wiesa’ ħafna u miftuħ għat-teknoloġija, kull reġjun ikun 
jista’ jidentifika ruħu miegħu. 

 Ir-rapporteur jara l-periklu li r-reġjuni jagħtu wisq attenzjoni lir-riċerka u l-iżvilupp b’mod 
partikulari. Huwa ċertament kruċjali li l-innovazzjoni tkun tinftiehem faċilment mill-utent, 
skont il-kundizzjonijiet reġjonali, u m’għandhiex tibqa’ orjentata għall-innovazzjoni tat-
teknoloġija. Kunċett  ta’ innovazzjoni usa’, mhux biss f’sens teknoloġiku, għandu jservi 
ta’ bażi għall-istrateġija, mhux biss fit-termini ta’ teknoloġija għolja iżda wkoll 
“teknoloġija baxxa” jew anki “mingħajr teknoloġija”, ta’ innovazzjoni “hands-on”, bħal 
pereżempju wkoll innovazzjonijiet fis-settur tas-servizzi, it-titjib tal-proċessi u t-
trasformazzjoni ta’ organizzazzjonijiet, jew saħansitra fil-kuntest ta’ mudelli tan-negozju, 
kummerċjalizzazzjoni, markar korporattiv u disinn, innovazzjoni ekoloġika jew soċjali, 
pereżempju sabiex jirrispondu għall-isfidi tat-tixjiħ attiv jew tal-bidla demografika.

 Hija rilevanti hawnhekk il-kwistjoni ta’ kemm flus se tipprovdi lill-mexxejja tal-Istati u 
tar-reġjuni, kif ukoll liema diskrezzjoni se tingħata lir-reġjuni fir-rigward tad-
distribuzzjonijiet. Il-finanzjament għandu jkun interessanti wkoll għar-reġjuni aktar 
żviluppati, peress li r-reġjuni jistgħu inkella jirrinunzjaw kompletament mill-istrateġija, xi 
ħaġa li tmur kontra s-sens u l-iskop u m’għandhiex titwettaq.

3. Għaliex il-proċess ta’ skoperta “intraprenditorjali” huwa importanti daqshekk? 
“Approċċ minn isfel għal fuq” huwa realistiku? L-atturi huma marbutin biżżejjed?

Ix-xjenza u l-Kummissjoni tal-UE jfaħħru l-approċċ il-ġdid “minn isfel għal fuq” tal-
istrateġija. B’differenza għall-istrateġiji ta’ innovazzjoni preċedenti, jiġri x’jiġri, din 
m’għandhiex tiġi determinata minn fuq. Altrimenti, il-“viżjoni ġejjiena” tar-reġjun għandha 
tiġi stabbilita fil-qafas tal-hekk imsejħa “proċess ta’ skoperta intraprenditorjali”, flimkien mal-
intrapriżi rilevanti, kemm jekk huma SMEs jew kumpaniji kbar, istituzzjonijiet ta’ riċerka kif 
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ukoll partijiet interessati oħra.1

 Fil-fehma tar-rapporteur, dan huwa l-punt sensittiv tal-istrateġija. Effetivament, xorta 
waħda, id-deċiżjoni finali għandha tittieħed finalment mill-politika.  Madankollu, 
mingħajr il-parteċipazzjoni adegwata tal-partijiet interessati, il-punti sodi u dgħajfa tar-
reġjun ma jkunux jistgħu jiġu stmati biżżejjed. Matul dan il-proċess, enfasi speċjali 
għandha tingħata fuq l-“intrapriżi”. Dawn naturalment jafu l-iktar dwar il-bżonnijiet u l-
potenzjali tagħhom. L-istituzzjonijiet ta’ riċerka, l-universitajiet u l-istituzzjonijiet, bħal 
pereżempju l-inkubaturi ta’ innovazzjoni, għandhom jgħinu lill-intrapriżi sabiex ikunu 
innovattivi, min-naħa l-waħda permezz tar-riżultati tar-riċerka orjentati għall-utent 
tagħhom, u min-naħa l-oħra permezz tat-“tixrid ta’ għarfien” personali tagħhom. 
B’konsegwenza, huma għalhekk dawk l-intrapriżi maħluqa ġodda (pereżempju spin-offs) 
jew diġà eżistenti li jipprovdu prodotti u servizzi innovattivi. Huma l-mutur għall-bidla 
ekonomika tar-reġjun u l-qawwa tal-kompetittività. L-istrateġija ta’ innovazzjoni tista’ 
tiffunzjona biss permezz ta’ kooperazzjoni eċċellenti bejn dawn l-atturi (“trijangolu tal-
għarfien”) u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet (l-awtoritajiet amministrattivi). 

 Hawnhekk tqum il-mistoqsija dwar jekk ir-reġjuni u l-atturi rilevanti humiex biżżejjed 
marbuta, jew jekk joperawx b’mod ta’ “żamma tal-istatus quo” jew jekk sempliċiment 
jikkonsultawx mal-atturi “tas-soltu” “b’mod abitwali”. Madankollu, viżjoni ma tkunx 
tista’ tinstab biċ-ċirku ta’ atturi tas-soltu. Għalhekk, pereżempju, l-intrapriżi ta’ “għada” 
għandhom ikunu preżenti. Barra minn hekk, il-proċess ta’ skoperta intraprenditorjali 
għandu jidħol ħafna aktar fil-fond (“jindaga”) minn kemm daħlet il-konsultazzjonijiet 
preċedenti.

 Din tkun tiffunzjona biss bil-għajnuna ta’ kapaċità amministrattiva adegwata: L-
awtoritajiet amministrattivi kompetenti għandhom jassumu mentalità flessibbli u moderna 
kemm fl-għażla kif ukoll għall-preżentazzjoni tal-proċess tal-partijiet interessati.

4. Il-perjodu ta’ żmien għat-twaqqif tal-istrateġija huwa realistiku?

Ġie rrakkomandat mill-Kummissjoni tal-UE li din il-kundizzjonalità ex ante titwaqqaf fil-bidu 
tal-ħarifa tal-2011. Il-PO għandhom jiġu approvati minn qabel mill-Kummissjoni tal-UE fil-
ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Reġjuni li bdew ifasslu l-istrateġiji tagħhom issa, probabilment 
mhux se jirnexxielhom ilestu l-istrateġija mal-ħruġ tal-PO. Hawn jeżisti r-riskju tal-hekk 
imsejjaħ “proċess ta’ skoperta intraprenditorjali”, li preċiżament il-parteċipazzjoni meħtieġa u 
intensiva tal-partijiet interessati rilevanti u partikolarment tal-intrapriżi mhux se tkun 
implimentata b’mod adegwat.2 Huwa, għalhekk, importanti li alternattivament għall-
preżentazzjoni ta’ strateġija kompleta, il-qafas legali jipprovdi għas-sottomissjoni ta’ pjan ta’ 
azzjoni. Dan il-pjan għandu jiġi jistipula min huwa responsabbli għall-iżvilupp tal-istrateġija 
u meta għandha tiġi mistennija l-implimentazzjoni. Din għandha tkun lesta mhux aktar tard 
mill-aħħar ta’ 2016. Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn ir-reġjuni li huma spiss użati bħala mudell, 
jista’ jinnota li dawn ilhom jiżviluppaw l-istrateġiji ta’ innovazzjoni reġjonali tagħhom għal 
ħafna jew għexieren ta’ snin. Dan juri li l-istrateġija tinvolvi “proċess ta’ policy learning” fir-
                                               
1 Skont l-Anness I Punt 4.3.2 tal-qafas regolatorju “li jinvolvi l-awtoritajiet maniġerjali nazzjonali jew 
reġjonali u l-partijiet interessati, bħal universitajiet u istituzzjonijiet oħra ta’ edukazzjoni għolja, l-
industrija u l-imsieħba soċjali fi proċess ta’ skoperta intraprenditorjali.”

2 Ara l-mistoqija ta’ riċerka 3.
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rigward ta’ dawk kollha konċernati, li ċertament se jmorru lil hinn mill-perjodu ta’ pjan ta’ 
programmazzjoni. Madankollu, għandu jiġi żgurat li l-istrateġiji ta’ innovazzjoni “qodma” 
m’għandhomx jiġu sempliċiment riċiklati u b’hekk jiġu ripetuti l-iżbalji tal-passat, 
pereżempju nuqqas ta’ involviment ta’ intrapriżi reġjonali.
5. X’inhuma r-riskji tal-prijoritizzazzjoni? Kif jista’ wieħed ifassalhom “tajjeb”?

Speċjalizzazzjoni intelliġenti tfisser li Stat Membru jew reġjun ifassal il-prijoritajiet tar-reġjun 
fir-rigward tal-iżvilupp fir-riċerka u l-innovazzjoni billi jieħu kont tal-punti sodi tiegħu u tal-
vantaġġi komparattivi, kif ukoll fil-promozzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni u oqsma bl-akbar 
potenzjal għal effett sostenibbli.Il-prijoritajiet għandhom ikunu bbażati fuq l-għarfien 
strateġiku tal-assi1, l-isfidi2, il-vantaġġi kompetittivi u l-potenzjal ta’ eċċellenza ta’ 
reġjun.Dan huwa meħtieġ għall-awtoanaliżi onest abbażi ta’ indikaturi adegwati.

 Il-kwistjoni ta’ liema prijoritajiet għandhom issa eżattament jintgħażlu hija problematika, 
għal kważi kull reġjun, inklużi dawk “aktar żviluppati”. Ir-reġjuni huma mħassba li 
“jarralhom” f’każ li s-swieq ma jiżviluppawx kif mixtieq. Hemm il-biża’ li jkunu
suxxettibbli għall-“xokkijiet esterni”. Intrapriżi li ma jsibux lilhom infushom fil-
prijoritajiet jistgħu jirrilokaw irwieħhom. Jidher li speċifikament fi żminijiet ta’ kriżi, ir-
reġjuni jiġu stabiliti b’mod li jagħmel sens, mil-lat ekonomiku u pjuttost wiesgħa. Ir-
reġjuni spiss ikollhom sempliċiment jiżviluppaw ir-rifless tar-raggruppament “qadim” 
tagħhom jew jipprovdu kopja tal-kunċetti ta’ suċċess magħrufa. Anke l-partijiet interessati 
jixtiequ li l-linji ta’ azzjoni tagħhom kollha jkunu kkunsidrati. B’mod partikulari l-klassi 
tan-nofs hija inkwetata li l-massa tal-ekonomija reġjonali se taqa’ lura. Madankollu, jekk 
wieħed iwwessa’ wisq il-prijoritajiet, nagħmlu l-istess żbalji tal-passat, billi nippromwovu 
mill-ġdid il-“bexxiexa” u b’hekk tonqos l-effikaċja tal-investimenti.

 Huwa kruċjali li jinstab bilanċ bejn l-ispeċjalizzazzjoni u t-trasparenza u d-diversità 
rispettivament, b’tali mod li ma jkunx hemm dipendenza fuq teknoloġija (trasparenza 
teknoloġika!) jew settur. Dan isir permezz ta’ aċċess għal teknoloġiji, prodotti u servizzi, 
li huma relatati ma’ reġjun li għandu diġà teknoloġiji u oqsma ta’ kompetenza ta’ suċċess, 
peress li b’hekk it-tixrid tal-għarfien ikun l-aktar ta’ suċċess (“diversità relatata”).

 Għalhekk, idealment, l-isforzi għandhom isiru fir-rigward tal-attivitajiet tal-oqsma u l-
aspetti teknoloġiċi komprensivi, li jiżviluppaw impatt trasversali fl-ekonomija (reġjonali) 
kollha.

 Barra minn hekk, ir-rapporteur jemmen li aktar kemm tingħata diliġenza lill-
konsultazzjoni tal-partijiet interessati u l-iżvilupp tal-bażi ta’ evidenza għall-awtoanaliżi u 
s-sistema ta’ monitoraġġ, iżgħar tkun il-probabbiltà ta’ fallimenti.

 Jekk xorta waħda r-reġjuni jagħmlu żvilupp ħażin notevoli, għandu jkollhom il-possibbiltà 
li jadattaw il-proċessi (anke fi ħdan perjodu ta’ finanzjament). Sistema ta’ monitoraġġ 
b’saħħitha u bil-ħsieb hija wieħed mir-rekwiżiti bażiċi li spiss tiġi sottovalutat mir-reġjuni.
Madankollu, jeħtieġ li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ikollhom il-kuraġġ jadattaw kif 
meħtieġ.

6. Ir-reġjuni jingħataw pariri u huma appoġġjati biżżejjed ?
                                               
Dawn jinkludu pereżempju strutturi tal-industriji, raggruppamenti, universitajiet, istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
xjenza, teknoloġija, għarfien professjonali, kapital uman, ambjent, aċċess għas-suq, sistemi ta’ kontroll kif ukoll 
rabtiet u relazzjonijiet ma’ reġjuni oħra.
2Dawn jinkludu pereżempju popolazzjoni li qed tixjieħ, bidla demografika, żbilanċi fis-suq tax-xogħol, postijiet 
vakanti u fatturi ambjentali oħra.
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Naturalment, il-kooperazzjoni mad-DĠ REGIO hija l-punt ta’ referenza pjuttost qrib u kważi 
anke uniku għar-reġjuni, abbażi tan-negozjati attwali dwar il-ftehimiet ta’ sħubija u 
Programmi Operattivi, kemm jekk dawn jistgħu jissodisfaw il-kondizzjonalità ex ante jew le. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni tal-UE tippubblika diversi linji gwida għall-awtoanaliżi u 
sabiex tinftiehem aħjar l-istrateġija. L-hekk imsejħa pjattaforma S31 ġiet addizzjonalment 
stabbilita għall-appoġġ lir-reġjuni fl-implimentazzjoni ta’ dan il-proċess. Il-pjattaforma topera 
prinċipalment fil-forma ta’ workshops ta’ evalwazzjoni bejn il-pari. Ir-reġjuni li diġà avanzaw 
sew fil-proċess jew huma lesti jagħtu parir lil dawk ir-reġjuni li għadhom ma avanzawx 
daqshekk. Madankollu, madwar 130 reġjun biss rreġistra s’issa.2 Għalkemm, ir-reġistrazzjoni 
hija volontarja, ir-reġjuni kollha u l-Istati Membri rispettivament għandhom jieħdu l-
opportunità. Ċertament, kull reġjun jista’ jitgħallem jew jikkontribwixxu xi ħaġa. 

7. Kif tista’ tidher id-“dimensjoni esterna”? Hija realistika? Huma biżżejjed il-
kundizzjonijiet? Kif se tissolva l-“problema tal-istrateġija reġjonali” għall-UE kollha 
kemm hi flimkien? 

Il-“kaxxa s-sewda” kbira tal-istrateġija hija ċertament id-“dimensjoni esterna”. Mhux biss il-
kooperazzjoni bejn l-atturi għandha timxi ’l quddiem, iżda r-reġjuni għandhom ukoll 
jistabbilixxu għalihom strateġija “esterna”, sabiex isibu posthom fil-katina ta’ valur Ewropea.  
Fit-tħejjija tal-istrateġiji tagħhom, ir-reġjuni għandhom isaqsu lilhom infushom dwar jekk 
jistgħux jidħlu fi sħubiji sinifikanti ma’ reġjuni oħra, pereżempju permezz ta’ kooperazzjoni 
mill-qrib bejn ir-raggruppamenti innovattivi u intensivi fir-riċerka u l-iskambju, kif ukoll bejn
istituzzjonijiet ta’ riċerka tar-reġjuni differenti.3

Tabilħaqq hemm reġjuni li diġà jissodisfaw din id-dehra ideali u r-raggruppamenti tagħhom 
diġà jikkooperaw mill-qrib. Madankollu, naturalment, dawn huma jew “motivati mir-riċerka” 
u jistgħu diġà qed jibbenefikaw mis-Seba’  Programm Kwadru għall-Attivitajiet ta’ Riċerka 
“regions for knowledge”, jew inkella li fihom huma stabbiliti intrapriżi li joperaw globalment 
li diġà jagħmlu parti minn netwerking bħal din ta’ mudell kummerċjali.   

Il-maġġoranza tar-reġjuni huma komparattivament netwerked ħażin. Hawnhekk tqum il-
mistoqsija dwar kif tista’ tiżviluppa s-sitwazzjoni. 

Kooperazzjoni transnazzjonali “bħal ta’ ktieb bl-istampi” tinkludi ċertament is-
“Silicon Europe” li diġà ġiet stabbilita: L-interkonnessjoni ta’ raggruppamenti ta’ 
teknoloġija għolja, jiġifieri intrapriżi u istituzzjonijiet ta’ riċerka fir-reġjuni tal-
Ġermanja (Dresden), il-Pajjiżi l-Baxxi (Eindhoven), il-Belġju (Leuven) u Franza 
(Grenoble) kif ukoll l-Awstrija (Villach) fil-qasam tat-teknoloġija mikro u nano. 
Kull reġjun jista’ jibbenefika ħafna ekonomikament mill-ispeċjalizzazzjoni; flimkien 
huma jistgħu jġibu ’l quddiem lill-UE fis-suq globali u jikkontribwixxu għall-miri 
2020 tal-UE.

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, imwaqqfa fl-2011 f’Sevilja.
2 ta’ Mejju 2013.
3 L-Anness I Punt 7.2.1 tal-qafas regolatorju.
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Il-kooperazzjoni territorjali, b’mod partikolari, mistennija tagħti kontribut importanti lill-
iżvilupp tal-ekonomija fir-riċerka, l-iżvilupp, u fl-innovazzjoni: 
o Kooperazzjoni transkonfinali mistennija ttejjeb b’mod speċjali l-livell baxx tar-riċerka u l-

innovazzjoni f’reġjuni ġirien. 
o Anke fil-qasam tal-kooperazzjoni bejn it-territorji, il-kooperazzjoni għandha tintuża 

sabiex tippromwovi l-kooperazzjoni ta’ bejn ir-raggruppamenti ta’ riċerka intensiva u l-
iskambji, kif ukoll ta’ bejn riċerkaturi u istituzzjonijiet ta’ riċerka.1

 Skont ir-rapporteur, madankollu, ir-riżorsi finanzjarji inadegwati ta’ dan il-għan huma 
problematiċi kif jiġu ddeterminati mill-mexxejja tal-Istati u r-reġjuni. Il-forma proposta 
fir-rigward tal-kontenut, kif mitluba mill-Parlament, tirrikjedi finanzjament ferm aħjar.

Approċċ interessanti ta’ kooperazzjoni bejn ir-reġjuni, il-kooperazzjoni bejn żewġ reġjuni 
ġirien, hija l-istrateġija ta’ innovazzjoni komuni tal-Istati Federali Ġermaniżi ta’ Berlin u 
Brandenburg. Dawn ir-reġjuni diġà ilhom jaħdmu flimkien fuq proġetti mis-snin 90. Bejn l-
2007 u l-2010, ġiet żviluppata l-istrateġija komuni ta’ innovazzjoni InnoBB.2

 Dawn l-esperjenzi juru li dan il-proċess ta’ koordinazzjoni huwa twil ħafna u jeħtieġ nefqa 
addizzjonali kbira għall-partijiet interessati kollha, fir-rigward tal-koordinazzjoni ta’ qafas 
legali, l-istrateġiji u l-programmi operattivi. 

 L-implimentazzjoni teħtieġ flessibilità enormi mill-politika u l-amministrazzjoni. Jeħtieġ 
ċertament proċess ta’ tagħlim fil-tul fil-ministeri. Fi ftit kliem, wieħed għandu jistenna 
perjodu ta’ introduzzjoni twil ħafna.

 Huwa partikularment diffiċli meta reġjuni ġirien minn Stati Membri differenti jixtiequ 
jaħdmu flimkien. Il-koordinazzjoni tal-ħin meħtieġ u fir-rigward tal-kontenut bejn l-
istrateġiji u l-programmi operattivi s’issa spiss kienet tinħass esiġenti wisq. 

 Minbarra l-kapaċitajiet amministrattivi moderni meħtieġa, il-qafas legali għandu jkun 
ukoll flessibbli biżżejjed, speċjalment fir-rigward tal-eliġibbiltà ta’ proġetti.3 L-esperjenzi 
tal-perjodu ta’ finanzjament li jmiss se juru jekk l-isforzi eżistenti tal-leġiżlatur humiex 
suffiċjenti. 

Sabiex jiġu evitati d-dupplikazzjoni u l-frammentazzjoni fid-dawl tal-isfida tal-istrateġija, ir-
reġjuni spiss isaqsu dwar jekk u sa liema punt il-Kummissjoni tal-UE tista’ tintervjeni fl-
għażla tal-prijoritajiet. Il-qafas legali ma jistipulax dan. Huwa possibli, madankollu, għall-
Kummissjoni tal-UE li tagħti suġġerimenti lir-reġjuni dwar kif id-dimensjonijiet 
“internazzjonali” tagħhom jistgħu jitjiebu. Ċertament, il-pjattaforma S3 tista’ tipprovdi l-
materjal ta’ informazzjoni meħtieġ għall-imsieħba fil-kooperazzjoni potenzjali fost ir-reġjuni.

8. Kif tista’ l-implimentazzjoni tal-isforzi għas-sinerġija bejn l-iffinanzjar differenti tal-
UE tidher bħall-ORIZZONT 2020 u l-fondi strutturali? Huwa biżżejjed hawnhekk 
qafas leġiżlattiv? Kif jistgħu jidhru l-mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni meħtieġa? 

Il-qafas strateġiku komuni jistipula li l-Istati Membri għandhom jingħaqdu permezz tal-
istrateġija, li jiġu kkombinati r-riżors potenzjali kollha fir-rigward tar-riċerka, l-iżvilupp kif 

                                               
1 Ir-Regolament tal-Approvazzjoni teknika Ewropea futur, tat-3.6.2013, Premessi 5ff.
2 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
3 Artikolu 60 paragrafu 2 tal-qafas regolatorju joffri l-possibbiltà li, barra l-programm, jintużaw sa 15 % tal-
għajnuna mill-FEŻR fil-qafas tal-assi ta’ prijorità.
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ukoll l-innovazzjoni, sabiex tintlaħaq l-effiċjenza massima. Flimkien mal-finanzjament 
nazzjonali u reġjonali u l-kapital privat dan ifisser ukoll minbarra l-fondi strutturali, 
speċjalment l-ORIZZONT 2020.

L-effetti ta’ sinerġija bejn l-FS u l-ORIZZONT 202 għandhom jinkisbu b’mod partikulari kif 
ġej: l-atturi tar-riċerka u l-innovazzjoni reġjonali, b’mod partikolari permezz tal-iżvilupp tal-
kapaċità fir-riċerka, se jkunu ppreparati sabiex fil-futur ikunu jistgħu jipparteċipaw fl-
ORIZZONT 2020 b’mod aktar attiv. (“progress għal parteċipazzjoni eċċellenti u wiesgħa”).1
Bħal eżempji hemm in-netwerking ta’ ċentri ta’ eċċellenza jew raggruppamenti innovattivi, 
speċjalment f’reġjuni anqas żviluppati u fir-reġjuni “li għandhom prestazzjoni baxxa” fl-
oqsma tar-riċerka, l-iżvilupp, u fl-innovazzjoni b’ċentri ewlenin ta’ eċċellenza u 
raggruppamenti fl-Ewropa, l-hekk imsejħa “ġemellaġġ”, “għaqda”2, l-ammeljorament ta’ 
istituzzjonijiet ta’ riċerka reġjonali żgħar għal ċentri ta’ eċċellenza b’fondi strutturali, l-
iżvilupp tal-Presidenti tal-ERA jew l-immodernizzar ta’ universitajiet jew it-taħriġ ta’ 
riċerkaturi, jew anke l-iżvilupp ta’ ċentri ta’ gwida għall-parteċipazzjoni fl-ORIZZONT 
2020.3

It-tieni nett, għandu jkun hemm miżuri li jisfruttaw ekonomikament ir-riżultati tar-riċerka, 
pereżempju mill-FP7 jew aktar tard mill-ORIZZONT 2020, u joħolqu ambjent favorevoli 
għall-innovazzjoni tal-intrapriżi, pereżempju: early-stage funding von spin offs, living labs 
etc.

L-isfidi għall-atturi kollha huma diversi. L-aspettattiva hija għolja, peress li l-intrapriżi ilhom 
snin jistennew għalxejn għal kundizzjonijiet aħjar. Dan jibda permezz ta’ żvilupp koordinat 
fil-qafas legali: Sabiex jissaħħu l-effetti tas-sinerġija tad-diversi fondi strutturali u tal-
investiment Ewropej, inħoloq qafas legali komuni, pereżempju permezz tal-użu tal-hekk 
imsejħa programmi multifond.4

Il-koordinazzjoni bejn l-ESIF u l-ORIZZONT 2020 hija ta’ importanza speċjali għall-
istrateġija, partikolarment fir-rigward tal-eliġibilità, il-modalitajiet tal-kalkoli, jew tar-regoli 
ta’ parteċipazzjoni. Minħabba l-approċċi differenti tal-governanza tal-programmi, dan il-
proċess huwa partikularment impenjattiv. Il-prerekwiżit għal koordinazzjoni tal-programmi 
ta’ suċċess huwa l-kooperazzjoni mill-qrib tad-DĠs rilevanti, qabel ma jiġu abbozzati l-
proposti matul il-proċess leġiżlattiv kif ukoll  fl-għoti ta’ pariri lir-reġjuni. Dan il-proċess twil 
beda tard. Għalhekk, il-linja gwida dwar kif ir-reġjuni jistgħu jilħqu dawn l-effetti tas-
sinerġija b’mod konkret, se toħroġ fil-ħarifa tal-2013. Il-koordinazzjoni mill-qrib tad-DĠs 
rilevanti, li ilhom li ġew determinati mill-PE, saret bil-mod ħafna. Għal darb’oħra, il-
mentalità ta’ ħidma uffiċjali għandha tadatta ruħha għall-isfidi l-ġodda.

L-isforz għal koordinazzjoni jiżdied mhux biss internament fil-Kummissjoni, iżda jiżdied 
ukoll bejn il-Kummissjoni tal-UE u l-awtoritajiet li jmexxu l-programmi operattivi għall-SF, 
il-punti ta’ kuntatt nazzjonali għall-ORIZZONT 2020 kif ukoll l-intrapriżi, bħala applikanti 
potenzjali, u ċentri ta’ pariri bħan-Netwerk Enterprise Europe (EEN) fir-rigward tal-ippjanar u 
                                               
1 L-Anness I Punt 4.2a tal-qafas regolatorju.
2 Eżempju: Il-kooperazzjoni bejn l-Istitut Max Planck u l-Istati Membri Ewropej tal-Lvant.
3 L-Anness I Punt 4.3.4 tal-qafas regolatorju kif ukoll l-iskeda informattiva tal-qafas finanzjarju pluriennali tal-
Kummissjoni, dwar is-sinerġija bejn l-ESIF l-ORIZZONT 2020.
4 L-Anness I Punt 3.2.a tal-qafas regolatorju 2011/0276(COD).
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tal-applikazzjoni. Preċiżament fl-istrutturi federali din hija sfida kbira. Għal darb’oħra, huwa 
meħtieġ monitoraġġ u gwida mill-qrib mill-Kummissjoni tal-UE.

V. Tbassir

Ir-rapporteur jinsab ħerqan għal diskussjoni attiva mal-kollegi fil-kumitat kif ukoll għall-
ewwel valutazzjoni tal-progress fir-reġjuni, fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
kundizzjonalità ex ante permezz tar-rappreżentant tad-DĠ Regio. Barra minn hekk, ir-
rapporteur ikompli jilqa’ kummenti mill-partijiet interessati u r-reġjuni.


