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Iż-Żona Ewropea tar-Riċerka: navvanzaw flimkien l-Ewropa tar-riċerka u linnovazzjoni.
1. INTRODUZZJONI
Ir-Rapport ta' Progress 2018 taż-ŻER jivvaluta l-istat attwali taż-Żona Ewropea tar-Riċerka
(ŻER) u l-progress li sar fl-implimentazzjoni taż-ŻER bejn l-2016 u l-20181. Din hija t-tieni
darba konsekuttiva li tkejjel il-progress fil-livell tal-pajjiżi permezz tal-mekkaniżmu ta'
monitoraġġ taż-ŻER — sett ta' 24 indikatur ewlieni ddefinit b'mod konġunt mill-Istati
Membri, mill-partijiet ikkonċernati fil-qasam tar-riċerka u mill-Kummissjoni li jinkludi tmien
indikaturi ewlenin2.
L-implimentazzjoni taż-ŻER tiffoka fuq sitt prijoritajiet:
1. Sistemi ta’ riċerka nazzjonali aktar effettivi
2. Kooperazzjoni u kompetizzjoni transnazzjonali ottimali, inkluż l-“indirizzar ta’ sfidi kbar
b’mod konġunt” u “l-infrastrutturi ta’ riċerka”
3. Suq tax-xogħol miftuħ għar-riċerkaturi
4. Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-integrazzjoni tal-ġeneri fir-riċerka
5. Ċirkolazzjoni, aċċess u trasferiment ta’ għarfien xjentifiku ottimali, inkluż iċ“ċirkolazzjoni tal-għarfien” u l-“aċċess miftuħ”
6. Kooperazzjoni internazzjonali.
Ir-Rapport ta’ Progress 2016 taż-ŻER wera li matul l-aħħar deċennju sar progress sostanzjali
fir-rigward tal-implimentazzjoni taż-ŻER. Fil-livell tal-UE, kien hemm titjib fl-indikaturi
ewlenin kollha, għalkemm kien għad hemm disparitajiet kbar bejn l-Istati Membri kemm fillivelli ta’ prestazzjoni kif ukoll fir-rati ta’ tkabbir.
Abbażi tal-evoluzzjoni ġenerali tal-indikaturi ewlenin, il-progress fl-implimentazzjoni tażŻER għadu għaddej, għalkemm b’rata aktar bil-mod minn qabel. Ir-rata ta’ tkabbir ta’ xi
indikaturi ewlenin (prijoritajiet 5 u 6) hija stabbli, filwaqt li għal oħrajn (prijoritajiet 1, 2 u 4)
din naqset. Indikatur ewlieni wieħed (prijorità 3) saħansitra għandu rata ta’ tkabbir negattiva.
Madankollu, dan mhuwa tal-ebda tħassib immedjat peress li dan l-indikatur huwa biss
approssimazzjoni u l-indikaturi komplementari għall-prijorità 3 għadhom qed jitjiebu.
It-tabella fl-aħħar tad-dokument tippreżenta r-rati ta’ tkabbir tal-indikaturi ewlenin differenti.

1

Kull sentejn, il-Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress taż-ŻER. L-iżviluppi tal-politiki ġew deskritti minn
nofs l-2016 (data ta’ skadenza għar-Rapport ta’ Progress 2016 taż-ŻER) sa nofs l-2018 (data ta’ skadenza għarRapport ta’ Progress 2018 taż-ŻER). Madankollu, l-indikaturi huma disponibbli biss wara ftit dewmien.
B’riżultat ta’ dan, il-maġġoranza tal-indikaturi f’dan ir-rapport jirreferu għas-snin preċedenti.
2
Is-sejbiet f’dan ir-rapport jirreferu għar-Rapport Xjenza-Matriċi “Ġbir ta’ data u informazzjoni għallmonitoraġġ taż-ŻER 2018”, li jinkludi wkoll definizzjonijiet tal-indikaturi ewlenin. Minħabba d-disponibbiltà
tad-data statistika, id-definizzjoni ta’ ftit indikaturi kellha tiġi aġġustata.
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F’Novembru 2018, il-Kunsill adotta l-konklużjonijiet dwar il-governanza taż-ŻER3. Dan
fakkar fil-konklużjonijiet tiegħu ta’ Mejju 2015, li ffurmaw il-bażi għall-Pjanijiet ta’ Azzjoni
Nazzjonali (NAPs) taż-ŻER sussegwenti u talab li l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-pjan
direzzjonali taż-ŻER jiġi integrat fir-rapporti ta’ progress taż-ŻER abbażi ta’ indikaturi
ewlenin proposti mill-Kumitat taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u l-Innovazzjoni4.
S’issa, f’nofs il-Pjan direzzjonali taż-ŻER ta’ bejn l-2015 u l-2020, 24 Stat Membru u erba'
(4) Pajjiżi Assoċjati adottaw l-NAPs għal dan il-perjodu. Dawn jipprovdu informazzjoni
uffiċjali dwar l-istrateġiji u l-miżuri ta’ politika korrispondenti taż-ŻER f’dawn l-Istati
Membri u l-Pajjiżi Assoċjati. Dawn jikkostitwixxu sors importanti biex jitkejjel il-progress
fir-rigward tal-implimentazzjoni taż-ŻER. Il-maġġoranza tal-NAPs huma strutturati skont issitt prijoritajiet taż-ŻER — evidenza ulterjuri ta’ sforzi sistematiċi u kondiviżi biex jiġu
ppjanati riformi nazzjonali bil-għan li tiġi implimentata ż-ŻER.
B’mod ġenerali, dan ir-rapport juri li l-progress fir-rigward tal-implimentazzjoni taż-ŻER
beda jonqos u li għadhom jeżistu disparitajiet kbar bejn il-pajjiżi, jew sa ċertu punt qed
jiżdiedu. Dawn ix-xejriet jitolbu impenn imġedded biex (i) jissaħħu aktar l-isforzi kondiviżi
fil-livelli kollha; (ii) issir riforma tas-sistemi nazzjonali tar-riċerka u l-innovazzjoni; u (iii) tiġi
stabbilita ŻER li tiffunzjona tajjeb. Il-Kummissjoni antiċipat din il-ħtieġa billi pproponiet
għadd ta’ programmi għall-perjodu ta’ finanzjament 2021-2027 li jmiss: dawn jinkludu fondi
reġjonali, għodda Ewropea għat-twettiq ta’ riformi u l-programm qafas li jmiss tal-UE għarriċerka u l-iżvilupp (R&Ż) — Orizzont Ewropa. Dan tal-aħħar jinkludi pilastru ddedikat biex
jgħin
fit-tisħiħ
taż-ŻER.
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Dok. 14516/18.
Dok. 9351/15.
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2. SEJBIET EWLENIN MIR-RAPPORT TA’ PROGRESS TAŻ-ŻER
2.1. Sistemi ta’ riċerka nazzjonali aktar effettivi
Objettiv:
Sistemi ta’ riċerka u innovazzjoni nazzjonali ddisinjati b’mod effettiv u li jaħdmu b’mod
effiċjenti li jieħdu l-valur massimu mill-fondi pubbliċi.
Riżultati:
Allinjament aħjar tal-politiki nazzjonali mal-prijoritajiet Ewropej kondiviżi, l-applikazzjoni
tal-prinċipji ewlenin tar-reviżjoni bejn il-pari internazzjonali għall-organizzazzjonijiet ta’
finanzjament, is-sejba ta’ bilanċ sodisfaċenti bejn l-iffinanzjar kompetittiv u istituzzjonali u linvestiment f’sistemi ta’ edukazzjoni u innovazzjoni usa’.
Analiżi tal-indikatur ewlieni turi li l-eċċellenza fir-riċerka żdiedet b’rata ta’ tkabbir annwali ta’ 3.2 %
5
bejn l-2013 u l-2016 (medja tal-UE-28) . Madankollu, din ir-rata ta’ tkabbir naqset bin-nofs meta

mqabbla mal-perjodu bejn l-2010 u l-2013.
B’mod ġenerali, filwaqt li l-finanzjament pubbliku għar-R&Ż huwa xprunatur ewlieni tassaħħa u tal-kompetittività internazzjonali tas-sistemi tar-R&I domestiċi, xi pajjiżi għadhom
qed inaqqsu l-infiq fuq ir-R&I (l-allokazzjonijiet tal-baġit tal-gvern għar-riċerka & liżvilupp/GBARD bħala perċentwal tal-PDG), u oħrajn ma għamlu l-ebda żieda sostanzjali
bejn l-2014 u l-20166. Madankollu, il-pajjiżi b’sistemi ta’ riċerka nazzjonali inqas żviluppati
għandhom ukoll it-tendenza li jiddependu fuq il-fondi strutturali u ta’ investiment tal-UE biex
jissupplimentaw il-baġits tar-R&I domestiċi. Għadd ta’ pajjiżi taż-ŻER7 jużaw ukoll miżuri
fiskali indiretti biex jikkumplementaw il-finanzjament tal-gvern dirett.
Il-finanzjament kompetittiv — il-finanzjament għar-riċerka allokat fuq bażi kompetittiva u li
jinvolvi l-parteċipazzjoni ta’ esperti internazzjonali fil-bordijiet tal-evalwazzjoni — sar
prattika komuni fost il-pajjiżi taż-ŻER. Madankollu, il-bilanċ bejn il-finanzjament kompetittiv
u l-finanzjament “block” għadu jvarja ħafna bejn il-pajjiżi. F’xi pajjiżi b’sistemi tar-R&I
inqas żviluppati, l-organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka u li huma inqas kompetittivi
jiddependu primarjament fuq il-finanzjament “block”; dan ta’ spiss jaffettwa l-kapaċità
tagħhom li jattiraw l-aħjar talent u li jiżviluppaw u jżommu infrastrutturi ta’ riċerka. Dan
jippermetti li jsiru aktar riformi għas-sistemi ta’ finanzjament tagħhom biex jinkiseb bilanċ
xieraq.
Il-maġġoranza tal-NAPs huma strutturati b’mod ċar skont il-prijoritajiet taż-ŻER. Dawn juru
allinjament tal-politiki dejjem akbar fir-rigward tal-politiki tar-R&I nazzjonali fil-pajjiżi tażŻER mal-objettivi fil-livell tal-UE li għandhom l-għan li jiksbu ż-ŻER. L-Istati Membri talUE qed jippruvaw ukoll jagħmlu s-sistemi ta’ riċerka nazzjonali tagħhom aktar effiċjenti u

5

Rapport tekniku, Tabella 4.
Rapport tekniku, Tabella 5.
7
Il-“pajjiżi taż-ŻER” jinkludu l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi assoċjati mal-programm qafas.
6
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kompetittivi billi jimplimentaw strateġiji nazzjonali u reġjonali ta’ speċjalizzazzjoni
intelliġenti.

Konklużjoni
Kważi l-pajjiżi kollha adottaw jew aġġornaw l-istrateġiji nazzjonali għar-riċerka u linnovazzjoni, li huwa mistenni li jtejjeb l-eċċellenza fir-riċerka. Minkejja li fis-snin reċenti sar
progress, l-analiżi tindika l-ħtieġa biex l-istrateġiji tar-R&I ta’ diversi partijiet ikkonċernati
jiġu allinjati aħjar sabiex dawn jikkooperaw b’mod aktar effiċjenti. Il-monitoraġġ u levalwazzjoni tal-politiki tar-R&I nazzjonali għandhom ikunu element ċentrali biex itejbu leffikaċja tas-sistemi tar-R&I nazzjonali, inaqqsu l-frammentazzjoni u jidentifikaw oqsma għal
titjib, b’mod partikolari billi jallinjaw strumenti nazzjonali u tal-UE.
2.2.

Kooperazzjoni u kompetizzjoni transnazzjonali ottimali

Indirizzar ta’ sfidi kbar b’mod konġunt
Objettiv:
Il-ħidma flimkien b’mod aħjar biex jiġu indirizzati l-isfidi l-kbar li qed jaffaċċja kullħadd hi
ċentrali għall-kapaċità tal-Ewropa li tirrispondi għal dinja dinamika u li qed tinbidel.
Riżultati:
L-iżgurar li l-ministeri u l-organizzazzjonijiet għall-finanzjament tar-riċerka jaħdmu aktar
mill-qrib ta' xulxin biex jiksbu allinjament aħjar mat-temi u l-prijoritajiet tal-Inizjattivi ta'
Programmi Konġunti, ir-rikonoxximent reċiproku tal-proċeduri ta’ evalwazzjoni,
terminoloġiji u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ R&I,
integrazzjoni aħjar tas-sejħiet u l-promozzjoni ta’ perspettiva iktar internazzjonali.
Is-sejbiet juru li għalkemm din il-prijorità għad għandha waħda mill-ogħla rati ta’ tkabbir fost lindikaturi ewlenin taż-ŻER b’rata ta’ tkabbir annwali ta’ 3.9% bejn l-2014 u l-2016, kważi l-pajjiżi
kollha kellhom tnaqqis fil-GBARD nazzjonali allokati għar-R&Ż pubbliċi transnazzjonali madwar l-UE8.

Il-ġbir ta’ riżorsi u ta’ kapaċitajiet għar-riċerka biex l-isfidi komuni jiġu indirizzati b’mod
aktar effettiv jibqa’ wieħed mill-benefiċċji ewlenin ipperċepiti u attwali tal-kooperazzjoni
transnazzjonali tal-UE. Il-parteċipazzjoni attiva fis-sħubiji pubbliċi-privati (P2Ps)9 kienet
waħda mill-aktar għanijiet strateġiċi li ssemmiet ta’ spiss fl-NAPs.
Għalkemm matul is-snin sar progress stabbli, aktar kisbiet jirrikjedu (i) koordinazzjoni aktar
sistemika bejn il-prijoritajiet tal-P2Ps u l-aġendi u l-programmi ta’ riċerka nazzjonali; u (ii)
8

Rapport tekniku, paġna 46. Ir-rati ta’ tkabbir għal pajjiżi individwali jista’ jkollhom fluttwazzjonijiet sinifikanti
minn sena għal oħra.
9
Kofinanzjament ERA-NET, Kofinanzjament tal-Programm Konġunt Ewropew, inizjattivi bbażati fuq lArtikolu 185 tat-TFUE, inizjattivi ta’ pprogrammar konġunt.
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monitoraġġ u evalwazzjoni sistematiċi tal-impatt tal-parteċipazzjoni fil-P2Ps, filwaqt li jiġu
żgurati impenn politiku u d-disponibbiltà tal-finanzjament10. Dawn l-iżviluppi huma
appoġġjati b’ambizzjoni politika ġdida biex jiżdied l-impatt tax-xenarju tal-isħubija fir-R&I
tal-UE bbażata fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsill11 u r-rakkomandazzjonijiet tal-KŻER dwar
is-sħubiji.
Konklużjoni
Il-maġġoranza tal-pajjiżi qed jagħmlu progress biex itejbu l-parteċipazzjoni tagħhom fil-P2Ps.
Madankollu, se jkun meħtieġ li jiżdiedu l-isforzi biex jiġu kkoordinati aħjar il-politiki u rriżorsi nazzjonali rilevanti sabiex jinkisbu prijoritajiet miftiehma biex ikun jista’ jittieħed ilvantaġġ massimu minn xenarju tal-isħubija fir-R&I tal-UE aktar sempliċi u aktar orjentata
lejn l-impatt. Dan jirrikjedi strutturi ta’ governanza nazzjonali ċari u qafas sod u komprensiv
biex jiġi evalwat u mmonitorjat l-impatt tan-netwerks P2P fil-livell nazzjonali12.
Infrastrutturi tar-riċerka
Objettiv:
Infrastrutturi tar-Riċerka aċċessibbli ta’ kwalità għolja huma fil-qalba tat-trijangolu talgħarfien u fundamentali għall-ambizzjoni tal-Ewropa biex tmexxi l-moviment globali lejn ixXjenza Miftuħa. L-Istati Membri żviluppaw approċċ kollettiv permezz tal-Forum Strateġiku
Ewropew għall-Infrastrutturi tar-Riċerka (ESFRI), Orizzont 2020 u l-qafas legali talKonsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka (ERIC).
Riżultati:
L-iżgurar li l-pjan direzzjonali tal-ESFRI u l-pjanijiet nazzjonali tar-riċerka u l-innovazzjoni
huma kompatibbli ma’ xulxin, l-iffaċilitar tal-aċċess għall-infrastrutturi tar-riċerka għall-Istati
Membri li mhumiex kapaċi jinvestu f’infrastrutturi kbar u eżaminazzjoni bir-reqqa talkontribuzzjonijiet finanzjarji ppjanati.
Is-sejbiet juru li minkejja l-eteroġeneità fost il-pajjiżi taż-ŻER, il-prijoritajiet strateġiċi ġew
iddefiniti fil-livell nazzjonali. Il-pjanijiet direzzjonali tal-ESFRI wrew li huma input siewi filproċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet nazzjonali, u ta’ spiss iwasslu għall-allinjament tal-pjanijiet
direzzjonali nazzjonali u tal-ESFRI.
Filwaqt li aktar minn nofs il-pajjiżi taż-ŻER, u 19-il Stat Membru mit-28 Stat Membru talUE, kellhom fis-seħħ pjanijiet direzzjonali nazzjonali flimkien mal-infrastrutturi tar-riċerka
tal-ESFRI, terz minnhom biss kienu identifikaw ukoll il-ħtiġijiet ta’ finanzjament tagħhom.
Mill-aħħar eżerċizzju ta’ monitoraġġ li sar fl-2016, tmien pajjiżi aġġornaw il-pjanijiet
direzzjonali tagħhom, b’xi wħud minnhom identifikaw ir-rekwiżiti ta’ finanzjament għallewwel darba. B’kunsiderazzjoni kemm tal-proġetti kif ukoll tal-kisbiet ewlenin tal-ESFRI, id-data turi
li l-parteċipazzjoni tal-pajjiżi ftit inqas mill-medja taż-ŻER qed tiżdied b’rata aktar mgħaġġla meta
10

Rapport tekniku, paġna 46.
Dok. 15320/17.
12
Rapport tekniku, paġna 66.
11
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mqabbla mal-pajjiżi ftit ogħla mill-medja (ir-rati tat-tkabbir qed jirduppjaw, filwaqt li qed jiżdiedu
rispettivament b’40 % meta mqabbla mal-valuri tal-2016). Dan jindika xejra sostanzjali ta’

konverġenza fost il-pajjiżi taż-ŻER.
Skont id-daqs tal-ekonomija tagħhom u l-kumplessità tas-sistema tar-R&I tagħhom, ilproċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet ivarjaw bejn il-pajjiżi. Għalkemm is-sejħiet miftuħa huma laktar mekkaniżmu frekwenti li jintuża biex jiġi allokat il-finanzjament, l-istrumenti u lproċeduri għall-finazjament tal-infrastrutturi tar-riċerka jvarjaw b’mod konsiderevoli u ta’
spiss jintużaw f’taħlitiet ta’ politika differenti.
Sabiex tkompli tiżdied l-effikaċja tal-infrastrutturi tar-riċerka fl-Ewropa, jeħtieġ li jkun hemm
skambju aħjar tal-informazzjoni dwar il-kapaċità attwali tal-infrastruttura, il-prijoritajiet, ilpjanijiet u l-istrateġiji ta’ finanzjament — kemm bejn il-pajjiżi/ir-reġjuni u bejn lorganizzazzjonijiet tar-riċerka. L-analiżi turi li l-pajjiżi qegħdin dejjem jispeċjalizzaw aktar
f’oqsma speċifiċi meta jallokaw il-finanzjament għall-infrastrutturi ta’ riċerka nazzjonali,
filwaqt li jirrispondu għall-ħtieġa biex jiġu razzjonalizzati l-ispejjeż ġenerali li qed jiżdiedu.
Konklużjoni
Meta mqabbla mal-2016, il-parteċipazzjoni kemm fil-proġetti kif ukoll fil-kisbiet ewlenin talESFRI turi tkabbir ġenerali ċar, b’inklużività u aċċessibbiltà pan-Ewropej dejjem akbar. Mill2018, aktar minn nofs il-pajjiżi taż-ŻER kellhom fis-seħħ pjanijiet direzzjonali flimkien malinfrastrutturi tar-riċerka tal-ESFRI, iżda terz minnhom biss kienu identifikaw ukoll il-ħtiġijiet
ta’ finanzjament. Madankollu, huma meħtieġa aktar kooperazzjoni u sinkronizzazzjoni talproċeduri nazzjonali (għall-istabbiliment tal-prijoritajiet, il-monitoraġġ u l-finanzjament fittul) sabiex l-ekosistema Ewropea tal-infrastruttura tar-riċerka ssir aktar soda u tiżdied leffikaċja tal-investimenti pubbliċi f’dan il-qasam.
2.3.

Suq tax-xogħol miftuħ għar-riċerkaturi

Objettiv:
ŻER verament miftuħa u xprunata mill-eċċellenza fejn persuni kwalifikati u b’ħiliet għolja
jistgħu jiċċaqalqu bla problemi tul il-fruntieri fejn it-talenti tagħhom ikunu jistgħu jitħaddmu
bl-aħjar mod.
Riżultati:
Il-gvernijiet u l-partijiet ikkonċernati għandhom jikkunsidraw kif ir-regoli għal skemi ta’
finanzjament nazzjonali jistgħu jappoġġjaw aħjar il-prinċipji tal-ftuħ, trasparenza u reklutaġġ
skont il-mertu u jneħħu l-ostakoli legali għar-reklutaġġ miftuħ tar-riċerkaturi
f’organizzazzjonijiet li jagħmlu r-riċerka u jiddefinixxu modi ġodda kif tiġi żviluppata lkarriera ta’ riċerkatur.
Is-sejbiet juru li l-għadd ta’ postijiet battala fil-qasam tar-riċerka li ġew irreklamati fuq ilportal tal-impjiegi EURAXESS bejn l-2015 u l-2016 naqas b’medja ta’ 5 % għall-grupp talpajjiżi kollu. Dan reġġa’ lura t-tkabbir pożittiv preċedenti ta’ 7.8 % li sar bejn l-2012 u l-2014,
u parzjalment seta’ ġie kkawżat mill-użu alternattiv ta’ portals nazzjonali simili.
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Madankollu, is-sejbiet juru wkoll tkabbir medju annwali fl-UE-28 ta’ 3.9 % fis-sehem talistudenti ta’ dottorat b’ċittadinanza ta’ Stat Membru ieħor tal-UE u tkabbir ta’ 7.5 % fissehem ta’ riċerkaturi li esprimew is-sodisfazzjon tagħhom dwar kif il-proċess tar-reklutaġġ flistituzzjoni ta’ riċerka lokali tagħhom huwa miftuħ, trasparenti u bbażat fuq il-mertu. Għal
dan tal-aħħar, kien hemm tkabbir fi kważi l-Istati Membri kollha.
L-analiżi tindika li għad hemm diskrepanza kbira bejn il-pajjiżi tal-UE f’termini ta’ suq taxxogħol miftuħ u l-opportunitajiet għall-iżvilupp tal-karrieri pprovduti lir-riċerkaturi. Dan
jirriżulta f’differenzi kbar fl-attrazzjoni tal-karrieri fil-qasam tar-riċerka bejn il-pajjiżi u rreġjuni differenti fl-Ewropa. Tali diskrepanza mhijiex biss ir-riżultat ta’ sistemi edukattivi
ogħla u strutturi tal-karrieri differenti, iżda wkoll ta’ żvilupp ekonomiku diverġenti li
jinfluwenza l-baġits pubbliċi għar-riċerka u b’hekk is-salarji tar-riċerkaturi u kundizzjonijiet
oħra. Id-disponibbiltà tal-opportunitajiet għat-tagħlim, l-opportunitajiet ta’ finanzjament għarriċerka, is-sigurtà finanzjarja u s-sehem ta’ kuntratti b’terminu fiss huma fatturi determinanti
ewlenin fl-attrazzjoni ta’ reġjun jew pajjiż.
Konklużjoni
Reċentement, l-għadd ta’ postijiet tax-xogħol battala rreklamati fuq il-pjattaforma
EURAXESS naqas, għalkemm ir-riċerkaturi madwar l-Ewropa huma aktar sodisfatti bil-livell
tal-proċeduri tar-reklutaġġ miftuħa, ibbażati fuq il-mertu u trasparenti fl-istituzzjonijiet lokali
tagħhom. Is-sehem dejjem akbar tal-istudenti ta’ dottorat b’ċittadinanza ta’ Stat Membru ieħor
huwa sinjal pożittiv tal-mobbiltà internazzjonali. Madankollu, għad hemm diskrepanzi kbar
bejn l-Istati Membri f’termini ta’ attrazzjoni tal-karrieri u l-opportunitajiet ta’ żvilupp għarriċerkaturi. Il-gvernijiet jistgħu jtejbu l-mobbiltà internazzjonali tar-riċerkaturi billi jirfinaw leffikaċja tal-ekosistemi tar-riċerka nazzjonali/reġjonali f’termini ta’ riċerka tal-aqwa kwalità.
Minbarra l-karatteristiċi t’hawn fuq, id-disponibbiltà ta’ infrastrutturi tal-aqwa livell, ilprovvediment ta’ interazzjonijiet effiċjenti bejn l-atturi pubbliċi u privati u settur tan-negozju
innovattiv ħafna jikkontribwixxu għaż-żieda fil-mobbiltà u l-attrazzjoni.
2.4.

Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-integrazzjoni tal-ġeneri fir-riċerka

Objettiv:
Li titrawwem l-eċċellenza xjentifika billi jintużaw kompletament id-diversità u l-ugwaljanza
bejn il-ġeneri u tiġi evitata l-ħela indifendibbli ta’ talenti.
Riżultati:
L-iżvilupp ta’ politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-għoti ta’ attenzjoni speċjali lilloqsma fejn in-nisa mhumiex irrappreżentati biżżejjed, il-promozzjoni tal-approċċi għallintegrazzjoni tal-ġeneri fir-riċerka u l-inkorporazzjoni tal-perspettivi tal-ugwaljanza bejn ilġeneri fir-riċerka.
Ir-rapport juri li s-sehem tan-nisa fil-pożizzjonijiet tal-ogħla livell fil-qasam tar-riċerka
(Grad A) fl-edukazzjoni ogħla żdied b'1 % kull sena bejn l-2014 u l-2016 fl-UE-2813, filwaqt
13
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li żdied għal 24 % fl-2016. Għalkemm sar progress fil-maġġoranza tal-Istati Membri kollha,
ix-xejra għadha żbilanċjata.
L-analiżi turi li l-pjanijiet tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-politiki relatati qed jiġu adottati
dejjem aktar fil-livell nazzjonali jew tal-UE biex issir bidla istituzzjonali. Għadd dejjem akbar
ta’ pajjiżi qed jimpenjaw ruħhom biex itejbu t-trasparenza fir-reklutaġġ u l-promozzjoni, u
jinkludi tali inizjattivi fl-NAPs tagħhom. Madankollu, l-analiżi tal-NAPs tindika li hemm
diviżjoni bejn diversi Stati Membri f’termini tal-iżvilupp tal-objettivi relatati mal-ġeneru14.
Saru sforzi sinifikanti biex id-dimensjoni tal-ġeneri tiġi inkluża fir-riċerka fil-livell tal-UE u
fost il-pajjiżi taż-ŻER. Dan irriżulta f’għadd akbar ta’ pubblikazzjonijiet li jinkorporaw iddimensjoni tal-ġeneri, għalkemm il-livell ġenerali tal-integrazzjoni għadu baxx.
Filwaqt li sar xi progress, għadha teżisti l-inugwaljanza bejn il-ġeneri fil-qasam tar-riċerka u
fis-settur akkademiku. Fil-maġġoranza tal-pajjiżi taż-ŻER jeżisti saqaf tal-ħġieġ. Minkejja li
ġew adotatti politiki u inizjattivi fl-UE, fil-livell nazzjonali u istituzzjonali biex jiġu indirizzati
kwistjonijiet bħall-preġudizzju bla ħsieb fl-evalwazzjoni, id-differenzi fil-pagi15 u lopportunitajiet tal-karriera ugwali, is-sitwazzjoni xorta għadha l-istess.
Konklużjoni
Il-maġġoranza tal-pajjiżi għamlu progress fl-istabbiliment ta’ strateġiji aktar komprensivi
għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fir-R&I, għalkemm il-progress huwa kajman u żbilanċjat
madwar iż-ŻER. Għad hemm il-ħtieġa ta’ sforzi biex jiżdiedu r-reġistrazzjoni u ż-żamma tannisa fix-xjenza, jiġu implimentati politiki relatati mal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata,
titnaqqas id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u jitneħħew l-ostakoli fil-progress talkarrieri tan-nisa kif ukoll tiġi integrata aħjar id-dimensjoni tal-ġeneri fil-kontenut tar-R&I
sabiex jinkisbu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-integrazzjoni tal-ġeneri fiż-ŻER.
2.5.

Ċirkolazzjoni ottimali, aċċess għal u trasferiment għal għarfien xjentifiku, inkluż
permezz taż-ŻER diġitali

Trasferiment tal-għarfien u innovazzjoni miftuħa
Objettiv:
It-tneħħija ta’ ostakoli għall-użu usa’ tal-għarfien biex jiżdiedu kemm it-tkabbir kif ukoll ilkompetittività għall-Ewropa billi jiġu implimentati b’mod sħiħ il-politiki għat-trasferiment
tal-għarfien.
Riżultati:
Il-promozzjoni ta’ mekkaniżmi tat-trasferiment tal-għarfien effettivi, l-istabbiliment ta’
politiki u proċeduri għall-immaniġġjar tal-proprjetà intelletwali.
14

Ġew definiti tliet objettivi: 1. It-tneħħija tal-ostakoli fir-reklutaġġ u l-progress fil-karriera għar-riċerkaturi nisa;
2. L-indirizzar tal-iżbilanċi bejn il-ġeneri fil-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet; u 3. It-tisħiħ tad-dimensjoni talġeneri fil-kontenut tar-riċerka.
15
UE, impenn strateġiku għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri 2016-2019: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eupolicy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en.
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Mill-aħħar Rapport ta’ Progress taż-ŻER fl-2016, fiż-ŻER ġew adottati aktar skemi u
inizjattivi dwar l-innovazzjoni miftuħa u t-trasferiment tal-għarfien, b’fokus speċifiku fuq lattivitajiet konġunti bejn l-organizzazzjonijiet pubbliċi ta’ riċerka u s-settur privat.
Madankollu, fil-livell nazzjonali xorta għadhom jiġu applikati regoli tal-proprjetà intellettwali
differenti.
L-istudju sab li madwar 15 % tad-ditti involuti fl-innovazzjoni tal-prodotti jew tal-proċessi flUE-28 jikkooperaw mal-universitajiet, mal-gvernijiet, mal-istituti pubbliċi jew privati ta’
riċerka16. Bejn l-2012 u l-2014, il-kooperazzjoni tas-settur privat mal-universitajiet u malistituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla żdiedet b’medja ta’ 0.7 % fis-sena u b’4 % mal-istituti
governattivi u privati ta’ riċerka.
L-għadd ta’ kopubblikazzjonijiet pubbliċi-privati għal kull miljun ruħ tal-popolazzjoni kien
stabbli. Madankollu, fis-snin reċenti kien hemm tnaqqis fil-finanzjament ipprovdut mis-settur
privat għall-universitajiet u l-istituti pubbliċi ta’ riċerka.

Konklużjoni
Is-sitwazzjoni fir-rigward tal-politiki li jappoġġjaw iċ-ċirkolazzjoni tal-għarfien u linnovazzjoni miftuħa għadha tvarja madwar l-Ewropa. B’mod ġenerali, qed jiġu introdotti
aktar inizjattivi u oqfsa regolatorji madwar iż-ŻER sabiex tittejjeb il-kooperazzjoni fil-qasam
tar-riċerka u l-innovazzjoni bejn is-setturi pubbliċi u privati. Madankollu, it-trasferiment tarriżultati tar-riċerka għas-suq u kollaborazzjoni eqreb bejn l-industrija u s-settur akkademiku
għad iridu jiġu promossi f’bosta pajjiżi taż-ŻER, pereżempju billi tintuża taħlita ta’ inċentivi
finanzjarji u oqfsa regolatorji ta’ appoġġ. L-isfidi kontinwi jinkludu wkoll l-implimentazzjoni
ta’ miżuri effettivi biex jiġu evalwati u mmonitorjati l-politiki tar-riċerka u l-innovazzjoni.
Aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet u d-data
Objettiv:
L-Aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi jippromwovi ċirkolazzjoni usa’ u aktar
mgħaġġla tal-ideat xjentifiċi, u jżid il-benefiċċji kemm għax-xjenza nnifisha kif ukoll għassoċjetà inġenerali. Din hija parti ewlenija miċ-ċaqliqa usa' lejn Xjenza Miftuħa.
Riżultati:
Il-promozzjoni tal-Aċċess Miftuħ “Gold” u/jew “Green” f’konformità marRakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-2012 dwar l-aċċess għall-informazzjoni xjentifika u
l-promozzjoni tagħha17, il-kunsiderazzjoni tal-allinjament u tal-koordinazzjoni tan-negozjati
mal-pubblikaturi xjentifiċi biex tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni għal mudelli tan-negozju ġodda
u aktar ibbilanċjati.
Fl-2018, 31 pajjiż taż-ŻER kellhom fis-seħħ politiki u/jew linji gwida biex jiġu appoġġjati laċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet (OA), il-Ġestjoni tad-Data ta’ Riċerka (RDM) jew ix16
17
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xjenza miftuħa. Minn dawn, 19-il pajjiż adottaw miżuri legali f’dawn it-tliet oqsma18.
Madankollu, anke fil-pajjiżi fejn ġew adottati miżuri legali, l-infurzar tagħhom ivarja ħafna.
Ftit pajjiżi taż-ŻER biss introduċew miżuri biex jiġi mmonitorjat l-iżvilupp tal-politiki OA u
RDM u l-impatt tagħhom.
Fis-snin reċenti, l-aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet evolva u żviluppa malajr, b’massimu
ta’ 50 % tal-pubblikazzjonijiet kollha madwar il-pajjiżi taż-ŻER fl-201619. Id-disparità flimplimentazzjoni tal-politiki tal-OA bejn il-pajjiżi hija riflessa fl-infurzar divers tal-politiki u
fil-varjetà tat-tipi tal-OA ppreferuti. Xi pajjiżi jippreferu l-OA “Gold”, filwaqt li xi oħrajn
iħeġġu r-rotta “green” (l-awtoarkivjar fir-repożitorji), u oħrajn taħtlita tat-tnejn. B’mod
ġenerali, fis-snin reċenti s-sehem ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi tal-OA “gold” żdied meta
mqabbel mal-pubblikazzjonijiet tal-OA “green”.
Fir-rigward tal-RDM, x’aktarx il-politiki ġew introdotti aktar reċentement. Għadhom
meħtieġa koordinazzjoni u armonizzazzjoni akbar bejn il-pajjiżi. L-isfidi finanzjarji u tekniċi
relatati mal-ħażna u mal-formati tad-data disponibbli jibqgħu sfidi ewlenin għall-iżvilupp
ulterjuri tal-aċċess miftuħ għad-data ta’ riċerka.
Filwaqt li t-tranżizzjoni lejn ambjent ta’ xjenza miftuħa beda, dan xorta għadu mxekkel minn
għadd ta’ kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur, l-ispejjeż, il-privatezza tad-data, ilperċezzjoni ta’ kwalità aktar baxxa tal-ġurnali OA, nuqqas ta’ taħriġ dwar l-OA u politiki
istituzzjonali li jħeġġu l-pubblikazzjoni f’ġurnali tradizzjonali.
Konklużjoni
Fis-snin reċenti, sar progress rapidu fir-rigward tal-aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet, li
jinkludi l-introduzzjoni ta’ miżuri legali. Madankollu, għad fadal ostakoli, inkluż il-livelli
differenti tal-infurzar tar-regola. Hemm ukoll taħlita ta’ approċċi nazzjonali fir-rigward talaċċess miftuħ għad-data ta’ riċerka, qasam li fih il-progress kien ferm aktar bil-mod. Għad
fadal għadd ta’ sfidi, li jipprevjenu li ssir ċaqliqa komprensiva lejn ambjent ta’ xjenza
miftuħa.
2.6.

Kooperazzjoni internazzjonali

Objettiv:
Biex jiġi żgurat li l-Ewropa kollha tkun kapaċi tieħu vantaġġ massimu mill-aqwa
opportunitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni f’kuntest globali.
Riżultati:
Id-definizzjoni ta’ strateġiji nazzjonali għall-internazzjonalizzazzjoni biex tiġi mrawma
kooperazzjoni aktar b’saħħitha ma’ pajjiżi terzi ewlenin, koordinazzjoni aħjar tal-objettivi u l18
19

Rapport tekniku, Tabella 18.
Rapport tekniku, paġna 86.

10

attivitajiet tal-UE, Stati Membri u Pajjiżi Assoċjati lejn pajjiżi mhux tal-UE u
organizzazzjonijiet internazzjonali, adozzjoni aħjar tar-riżultati ta’ proġetti multilaterali talUE u intergovernattivi u użu aħjar ta’ ftehimiet bilaterali u multilaterali bejn l-Istati Membri
tal-UE u l-pajjiżi sħab internazzjonali.
Mir-Rapport ta’ Progress 2016 taż-ŻER, l-Istati Membri tal-UE esperjenzaw żidiet żgħar iżda
stabbli fil-kopubblikazzjonijiet mal-pajjiżi mhux taż-ŻER. F’dawn il-pajjiżi, ir-rati ta’ tkabbir
annwali kienu ta’ 4.4 % bejn l-2014 u l-2016, u ta’ 4.2 % mill-2007 sal-201620.
Il-pajjiżi taż-ŻER jużaw għodod differenti biex jippromwovu l-kooperazzjoni internazzjonali.
Dawn ivarjaw mill-istabbiliment ta’ ftehimiet bilaterali u ċentri ddedikati għar-riċerka u linnovazzjoni sal-ħatra ta’ konsulenti u speċjalisti fir-R&I fil-konsulati u l-ambaxxati tagħhom
madwar id-dinja. Għadd ta’ pajjiżi taż-ŻER adottaw ukoll strateġiji nazzjonali għallinternazzjonalizzazzjoni tax-xjenza u tat-teknoloġija jew enfasizzaw il-kooperazzjoni
internazzjonali fid-dokumenti R&I nazzjonali tagħhom. Barra minn hekk, kemm lorganizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka kif ukoll l-organizzazzjonijiet li jiffinanzjaw ir-riċerka
qed ifittxu dejjem aktar opportunitajiet ta’ kooperazzjoni bilaterali jew multilaterali ma’
organizzazzjonijiet ta’ pajjiżi sħab.
Il-mobbiltà internazzjonali tar-riċerkaturi qed tiġi promossa b’mod attiv kemm fil-livell talUE kif ukoll fil-livell nazzjonali. Fil-livell tal-UE, l-EURAXESS kif ukoll l-azzjonijiet Marie
Sklodowska-Curie huma l-programmi ewlenin. Il-pajjiżi taż-ŻER, speċjalment dawk
b’sistemi tar-R&I inqas żviluppati, jippromwovu l-mobbiltà dieħla b’mod aktar attiv biex
jindirizzaw in-nuqqas ta’ riżorsi umani tagħhom.
Minkejja li saru bosta żviluppi pożittivi, għad fadal diversi sfidi madwar il-pajjiżi kollha tażŻER. Dawn jinkludu nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji u umani ddedikati għall-istabbiliment u lġestjoni tas-sħubiji internazzjonali.
Konklużjoni
B’mod ġenerali, l-estent tal-attivitajiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali bejn il-pajjiżi tażŻER u dawk mhux taż-ŻER qed jiżdied. Il-pajjiżi b’sistemi tar-R&I aktar żviluppati
għandhom aktar opportunitajiet ta’ kollaborazzjoni, u dawn huma wkoll mgħammra aħjar
biex isostnu u jniedu sħubiji ġodda. Hemm bżonn partikolari li tiġi ffaċilitata ċ-ċirkolazzjoni
tal-imħuħ internazzjonali billi jinħoloq sett ta’ inċentivi aktar divers. Il-pajjiżi taż-ŻER jeħtieġ
li jżidu l-isforzi tagħhom biex jattiraw l-aħjar talent internazzjonali sabiex dawn ikunu jistgħu
jegħlbu n-nuqqas ta’ ħaddiema, isaħħu l-kapaċitajiet tar-riċerka, jagħtu spinta lillinnovazzjoni u jaffaċċjaw l-isfidi kbar.
3. KONKLUŻJONIJIET

20
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Meta mqabbel mal-perjodu21 ta’ rapportar preċedenti, il-progress lejn il-prijoritajiet taż-ŻER
kompla fil-maġġoranza tal-indikaturi ewlenin minkejja li b’rata aktar bil-mod. F’termini ta’
medji tal-UE-28, il-maġġoranza tal-indikaturi ewlenin urew progress maż-żmien, għalkemm
jippersistu disparitajiet kbar bejn il-pajjiżi kemm fil-livelli22 tal-prestazzjoni kif ukoll fir-rati
ta’ tkabbir (ara Tabella 1).
Il-varjazzjoni wiesgħa tal-progress nazzjonali bejn il-pajjiżi tindika li għad hemm lok
konsiderevoli għal aktar progress fir-rigward tal-prijoritajiet kollha. L-“ogħla punteġġi” tażŻER jistgħu jintużaw bħala punti ta’ referenza potenzjali għall-pajjiżi li mhumiex sejrin
tajjeb.
Il-fatt li 28 pajjiż żviluppaw u ppubblikaw il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar iż-ŻER
huwa prova tas-sjieda politika konġunta u tal-mobilizzazzjoni fir-rigward tal-prijoritajiet
kollha taż-ŻER. Dawn il-pjanijiet juru livell għoli ta’ ambizzjoni sabiex isir aktar progress firrigward taż-ŻER.
B’mod ġenerali, l-istampa emerġenti hija li l-Pjan Direzzjonali taż-ŻER ta’ bejn l-2015 u l2020 jibqa’ għodda influwenti biex jgħin lill-Istati Membri u lill-Pajjiżi Assoċjati
jiddefinixxu, jallinjaw u jimplimentaw ir-riformi taż-ŻER meħtieġa fil-livell nazzjonali.
Fl-istess ħin, ir-rata aktar bil-mod li biha qed isir il-progress fl-indikaturi ewlenin taż-ŻER
titlob li ssir riflessjoni dwar kif għandha tiġi aċċellerata, imsaħħa u mħeġġa limplimentazzjoni fir-rigward tal-prijoritajiet kollha taż-ŻER. Din hija r-responsabbiltà konġunta
tal-Istati Membri, tal-Pajjiżi Assoċjati u tal-UE kollha.

Użu aktar sistematiku tal-mekkaniżmu ta’ monitoraġġ taż-ŻER żviluppat b’mod konġunt
jista’ jsaħħaħ l-impatt u l-konverġenza tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali taż-ŻER. Dan jista’
jiġi appoġġjat b’eżerċizzji ta’ tagħlim reċiproku bħall-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki23
flimkien ma’ dibattiti strateġiċi fil-KŻER, u billi jitqies is-Semestru Ewropew.
Hekk kif qed jinħolqu sfidi ġodda, jeħtieġ li l-awtoritajiet Ewropej u nazzjonali jikkoordinaw
u jadattaw ir-rispons tal-politiki tagħhom għall-ostakoli qodma u l-opportunitajiet ġodda. Dan
jimplika li l-prijoritajiet taż-ŻER se jevolvu maż-żmien. Hemm valur miżjud ċar għal kulħadd filbini ta’ ŻER moderna u rapida bi sħubija mill-qrib mal-Istati Membri, il-Pajjiżi Assoċjati, il-Kummissjoni
u l-partijiet ikkonċernati kollha taż-ŻER. Il-baġit fit-tul propost mill-UE huwa mfassal biex

jipprovdi inċentivi u appoġġ sabiex jittejbu b’mod konġunt is-sistemi tar-R&I nazzjonali u
tiġi
avvanzata
ż-ŻER.

21

Għal tqabbil tar-rati ta’ tkabbir tal-indikaturi ewlenin mal-perjodu ta’ rapportar preċedenti, ara r-Rapport ta’
Progress 2016
taż-ŻER
fuq
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2016/
era_progress_report_2016_com.pdf.
22
Ara r-rapport tekniku.
23
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-support-facility.
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Tabella 1. Ħarsa ġenerali lejn ir-rati tat-tkabbir tal-indikaturi ewlenin taż-ŻER
Indikaturi Ewlenin
Pajjiż

UE-28

JRC Res
Eċċellenza
(2013-2016)
3.2 %

GBARD
transnazz
(2014-2016)
3.9 %

EURAXESS
postijiet taxxogħol
(2014-2016)
-5.0 %

Nisa Grad A
(2014-2016)
1.0 %

0.7 %

Ditti innovattivi
f’kooperazzjoni malistituzzjonijiet ta’
riċerka
(2012-2014)
4.0 %

Ditti innovattivi
f’kooperazzjoni maluniversitajiet
(2012-2014)

Publikazzjonijiet mhux tażŻER
għal kull 1000 reż
(2014-2016)
4.4 %

AT

8.1 %

-0.6 %

-4.0 %

5.7 %

2.1 %

-2.5 %

5.0 %

BE

3.0 %

-4.5 %

21.2 %

5.5 %

-1.6 %

2.4 %

0.7 %

BG

-0.1 %

-19.5 %

-61.4 %

2.2 %

-7.7 %

-19.2 %

2.8 %

CH

-0.5 %

:

:

6.6 %

:

:

:

CY

3.2 %

-2.6 %

20.1 %

-4.7 %

13.3 %

-4.5 %

9.8 %

CZ

3.2 %

12.7 %

-10.2 %

2.2 %

-8.4 %

-0.5 %

5.6 %

DE

2.6 %

6.3 %

85.5 %

4.1 %

-0.6 %

:

1.2 %

DK

7.1 %

-7.1 %

13.3 %

6.9 %

1.9 %

-21.2 %

8.5 %

15.9 %

47.0 %

6.3 %
6.9 %

EE

4.6 %

17.4 %

-18.0 %

3.3 %

EL

-1.9 %

-21.5 %

-44.7 %

2.9 %

-27.8 %

-35.9 %

ES

3.5 %

9.2 %

19.9 %

0.7 %

2.9 %

13.7 %

5.9 %

FI

2.9 %

2.0 %

169.9 %

2.6 %

-6.2 %

-11.6 %

11.0 %

FR

3.3 %

:

8.7 %

-4.6 %

2.5 %

2.2 %

-0.3 %

HR

7.1 %

-22.6 %

12.8 %

2.3 %

-26.2 %

-34.3 %

-0.7 %

HU

3.6 %

112.3 %

31.9 %

12.4 %

-17.6 %

-12.0 %

3.8 %

IE

7.0 %

-16.6 %

-35.6 %

-10.0 %

-4.7 %

:

-13.2 %

IS

0.0 %

:

0.4 %

:

:

:

1.2 %

IT

3.6 %

0.8 %

21.9 %

2.0 %

12.3 %

16.7 %

3.4 %

LT

4.4 %

-5.4 %

21.3 %

9.7 %

-35.0 %

-33.0 %

7.5 %

LU

9.7 %

9.6 %

42.6 %

:

25.3 %

16.5 %

-3.8 %

LV

3.3 %

-8.8 %

65.7 %

6.3 %

-2.9 %

-11.1 %

35.5 %

MT

17.3 %

33.2 %

:

-22.6 %

-10.3 %

31.3 %

15.5 %

NL

4.6 %

-1.2 %

4.3 %

5.0 %

14.7 %

:

3.8 %

LE

8.2 %

-2.5 %

6.1 %

3.1 %

5.5 %

-0.5 %

0.5 %

PL

4.2 %

:

1.7 %

3.0 %

0.2 %

7.3 %

2.4 %

PT

6.0 %

21.0 %

-5.4 %

1.3 %

-1.5 %

-12.8 %

4.3 %

RO

3.5 %

24.3 %

19.9 %

22.3 %

57.5 %

4.0 %

8.4 %

RS

2.6 %

:

-49.5 %

:

138.8 %

:

-1.0 %

SE

4.8 %

1.8 %

-43.8 %

4.2 %

-6.7 %

:

4.9 %

SI

-0.1 %

22.3 %

-9.0 %

7.6 %

-11.5 %

:

8.1 %

SK

5.6 %

125.8 %

-9.3 %

0.1 %

0.2 %

6.1 %

9.0 %
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RU

1.0 %

5.1 %

-10.5 %

:

-1.8 %

14

7.8 %

6.6 %

