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Ir-rapport sħiħ jinsab disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż fuq:  
 
http://europa.eu.int/invest-in-research/ 
 
kif ukoll is-sommarji bil-lingwi uffiċjali l-oħra kollha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avviż legali 
La l-Kummissjoni Ewropea lanqas xi persuna li taġixxi f’isem 
il-Kummissjoni m’hi responsabbli għall-użu li jista’ jsir 
ta’ l-informazzjoni li ġejja. 
L-opinjonijiet f'dan ir-rapport huma dawk ta’ l-awturi u ma 
jirrifflettux neċessarjament l-opinjonijiet jew il-politiki tal- 
Kummissjoni Ewropea. 

http://europa.eu.int/invest-in-research/


The Expert Group 
 
Il-mandat 
 
Il-Mandat tal-Grupp huwa li jipprovdi lill-Kummissjoni Ewropea, qabel il-Kunsill 
Ewropew tar-Rebbiegħa ta’ l-2006, bl-opinjonijiet, b’pariri u rakkomandazzjonijiet fuq 
(1) modi kif l-implimentazzjoni ta’ l-iniżjattivi ġodda ppjanati fuq livell ta’ l-UE jew fuq 
dak nazzjonali tiġi aċċellerata, bil-għan li l-prestazzjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni ta’ l-
UE fil-kuntest ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona riveduta tiġi msaħħa; u (2) kwistjonijiet u 
inizjattivi oħra li l-grupp jikkunsidra rilevanti. 
 
Sħubija 
 

 Mr Esko Aho (President) - Ex Prim Ministru tal-Finlandja & President tal-Fond 
Nazzjonali Finlandiż għar-Riċerka u l-Iżvilupp (Sitra)  

 
 Dr Jozef Cornu – President tal-Grupp Konsultattiv tal-Kummissjoni dwar is-

Soċjetà ta’ l-Informatikà u t-Teknoloġiji (Information Society Technologies 
Advisory Group of the Commission) (ISTAG), ex President u COO ta’ Alcatel 
Telecom, membru tal-bord ta’ Alcatel, il-Grupp KBC, AfgaGevaert, Barco & 
Arinso. 

 
 Prof. Luke Georghiou (Rapporteur) - Dekan Assoċjat għar-Riċerka, Fakultà 

ta’ l-Istudji Umanistiċi, Professur tal-Politika u l-Ġestjoni tax-Xjenza u t-
Teknoloġija, u Direttur ta’ PREST, Manchester Business School – l-Università 
ta’ Manchester. 

 
 Prof. Antoni Subirá – Ex Ministru ta’ l-Industrija, il-Kummerċ u t-Turiżmu 

għall-Gvern Katalan, Professur fil-IESE Business School (Barċellona), 
President tal-Bord Konsultattiv għall-istitut tal-kompettitività TCI, Membru tal-
Bord ta’ Mercapital & Membru tal-Bord Konsultattiv għall-Ewropa ta’ Air 
Products   

 
Ringrazzjamenti 
 
Il-Bord jixtieq jirringrazzja għas-sehem utli ħafna ta’ u l-pariri mingħand Dr. Knut 
Consemüller, President tal-Kunsill ta’ l-Awstrija għall-Iżvilupp tar-Riċerka u t-
Teknoloġija, Sir David Cooksey ta’ l-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Kapital ta' Riskju u 
lis-Sur Kimmo Halme ta' Advansis Oy. Barra minn hekk, nixtiequ nirringrazzjaw lil 
bosta esperti anzjani fl-industrija, fil-gvern u fl-universitajiet madwar l-Ewropa li tawna 
kontribut u rispons importanti dwar punti speċifiċi b’avviż fl-aħħar minuta, u lis-
Servizzi tal-Kummissjoni li tawna l-appoġġ tagħhom matul il-proġett kollu u pprovdew 
ammonti kbar ta’ informazzjoni meta mitluba.  
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Sommarju 
Dan ir-rapport jippreżenta strateġija biex tinħoloq Ewropa Innovattiva. Biex dan il-
għan jinkiseb, hemm bżonn ta’ taħlita ta’ suq għall-prodotti u servizzi innovattivi, 
iffukat fuq riżorsi, strutturi finanzjarji ġodda u mobilità tal-persuni, flus u 
organizazzjonijiet. Flimkien dawn jikkostitwixxu ċaqliq fil-mudell li jmur lil hinn mill-
qasam limitat tar-Riċerka u Żvilupp u l-politika ta' innovazzjoni.  
Ir-rakkomandazzjoni ċentrali tagħna hi li hemm bżonn ta’ Patt għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni biex titmexxa l-aġenda għal Ewropa Innovattiva. Dan jeħtieġ att kbir ta' 
rieda u impenn mill-mexxejja politiċi, tan-negozji u soċjali. L-isforzi attwali għall-
Aġenda ta’ Liżbona riveduta għandhom jitkomplew u jiġu msaħħa iżda dawn mhumiex 
biżżejjed. Barra minn hekk, sforzi simultanji u sinkroniċi huma meħtieġa fit-tliet oqsma 
li jikkonstitwixxu l-Patt u li aħna nużaw biex nagħtu struttura lil dan ir-rapport:  

1. Fil-qalba tar-rakkomandazzjonijiet tagħna hemm il-ħtieġa li l-Ewropa tipprovdi 
suq li jgħin l-innovazzjoni għan-negozji tagħha, peress li n-nuqqas tiegħu 
hija l-barriera prinċipali għall-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni. Dan 
jeħtieġ azzjonijiet dwar regolamenti, standards, xiri pubbliku, propjetà 
intelletwali u t-tħaddin ta’ kultura li tiċċelebra l-innovazzjoni. Taħlita ta’ 
provvista u ta’ dawn il-miżuri biex tinħoloq domanda għandha tkun iffukata 
f’azzjonijiet strateġiċi fuq skala kbira. Aħna nidentifikaw bosta eżempji: l-e-
Health, il-Farmaċewtiċi, l-Enerġija, l-Ambjent, it-Trasport u l-Loġistika, is-
Sigurtà, u l-Kontenut Diġitali. Koordinatur Indipendenti ta’ Livell Għoli 
għandu jiġi maħtur biex jaħdem fuq azzjoni Ewropea f’kull qasam. 

2. Aħna naraw il-mira ta’ 3% bħala indikatur ta’ Ewropa Innovattiva mhux bħala 
għan fiha nnifisha. Hemm bżonn ta’ miżuri biex jiżdiedu r-riżorsi għal xjenza 
eċċellenti, Riċerka u Żvilupp fl-industrija u rabta bejn ix-xjenza u l-industrija. 
Hemm bżonn tiżdied il-produttività tar-Riċerka u Żvilupp. Il-proporzjon tal-fondi 
strutturali li jintefaq fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni għandu jitripla. 

3. Mobilità ħafna ikbar hija meħtieġa fuq tliet livelli: Ir-Riżorsi Umani għandhom 
bżonn bidla fil-mobilità bejn il-fruntieri; Il-mobilità finanzjarja tirrikjedi settur 
effettiv ta’ kapital ta’ riskju u strumenti finanzjarji ġodda għall-ekonomija 
bbażata fuq it-tagħrif; Mobilità fl-organizzazzjoni u fit-tagħrif tfisser l-
introduzzjoni ta’ rabtiet ġodda fi strutturi stabbiliti permezz ta’ l-istrumenti ta’ 
pjattaformi u ragruppamenti tat-teknoloġija Ewropea. 

Iktar riżorsi għar-Riċerka u Żvilupp u l-innovazzjoni huma bżonn imma mhumiex mezz 
suffiċjenti biex jinkiseb l-għan ta' Ewropa Innovattiva. Bidla fil-mudell, fejn il-valuri 
Ewropej jibqgħu ppreżervati iżda fi struttura soċjali ġdida, hija meħtieġa. 
Bord Indipendenti ta’ Monitoraġġ, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, għandu jirraporta 
kull sena dwar il-progress fir-rigward tal-Patt.  
L-Ewropa u ċ-ċittadini tagħha għandhom jirrealizzaw li l-istil ta' ħajja tagħhom huwa 
mhedded iżda wkoll li t-triq għall-prosperità permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni hija 
miftuħa jekk tittieħed azzjoni fuq skala kbira mill-mexxejja tagħhom qabel ma jkun 
tard wisq. 
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