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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

125. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri biex iġeddu l-impenn tagħhom fir-

rigward tal-Istrateġija UE 2020 tal-miri tar-

riċerka u l-innovazzjoni bħala blokki tal-

bini ta' Suq Uniku Diġitali kompetittiv, it-

tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi, 

b'approċċ komprensiv għal Xjenza 

Miftuħa, Innovazzjoni Miftuħa, Data 

Miftuħa u t-trasferiment tal-għarfien; Iqis li 

dan għandu jinkludi qafas legali rivedut 

għal estrazzjoni ta' test u ta' data għal 

finijiet ta' riċerka xjentifika, l-użu akbar ta' 

softwer liberu u b'sors miftuħ, b'mod 

partikolari fl-istabbilimenti edukattivi u l-

amministrazzjonijiet pubbliċi, u aċċess 

aktar faċli għall-SMEs u l-istart-ups għall-

finanzjament tal-Orizzont 2020 adattat 

għaċ-ċikli ta' innovazzjoni qosra fis-settur 

tal-ICT; jenfasizza f'dan ir-rigward l-

importanza tal-inizjattivi rilevanti kollha, 

minn sħubijiet pubbliċi-privati u 

raggruppamenti tal-innovazzjoni għat-

teknoloġija Ewropea u parks tax-xjenza, 

b'mod partikolari r-reġjuni Ewropej inqas 

industrijalizzati, u programmi ta' 

aċċelerazzjoni għall-bidu ta' negozji u 

pjattaformi teknoloġiċi konġunti, kif ukoll 

il-kapaċità li jinkisbu liċenzji għal 

privattivi essenzjali standard, fi ħdan il-

limiti tal-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni, 

taħt it-termini ta' liċenzjar FRAND, sabiex 

jiġu ppreservati l-R&D u l-inċentivi tal-
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istandardizzazzjoni u titrawwem l-

innovazzjoni; 

l-R&D u l-inċentivi tal-istandardizzazzjoni 

u titrawwem l-innovazzjoni; 
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