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Suġġett: Eżitu ta' proċedimenti tal-Kunsill (Kompetittività) fit-23 ta' Novembru 2007 

- Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar informazzjoni xjentifika fl-era diġitali

Delegazzjonijiet isibu mehmuż il-konklużjonijiet tal-Kunsill  dwar informazzjoni fl-era diġitali kif 

adottati mil-laqgħa tal-Kunsill Kompetittività fit-23 ta' Novembru.

_____________
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KONKLUŻJONIJIET TAL-KUNSILL

DWAR INFORMAZZJONI XJENTIFIKA FL-ERA DIĠITALI:

AĊĊESS, TIXRID U PREŻERVAZZJONI

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA

WAQT LI JFAKKAR:

- fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-24 ta' Awissu 2006 dwar "id-diġitalizzazzjoni u 

l-aċċessibbiltà online ta' materjal kulturali u l-preżervazzjoni diġitali" (ĠU 2006/L 236/28) u 

l-Konklużjonijiet tal-Kunsill relatati tat-13 ta' Novembru 2006 (ĠU 2006/C 297/01);

- fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Frar 2007 dwar "informazzjoni xjentifika fl-

era diġitali: aċċess, tixrid u preżervazzjoni" COM(2007)56;

- fil-Green Paper tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' April 2007 dwar "iż-Żona Ewropea tar-Riċerka:

Perspettivi Ġodda" COM(2007)161;

- Fil-Prinċipji u l-Linji Gwida ta' l-OECD għal Aċċess għal Data ta' Riċerka minn Fondi 

Pubbliċi, maqbulin mill-Pajjiżi ta' l-OECD kollha fl-2007.

WAQT LI JIKKUNSIDRA li:

- l-aċċess għal u t-tixrid ta' informazzjoni xjentifika - pubblikazzjonijiet u data - huma kruċjali 

għall-iżvilupp taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, u jistgħu jgħinu jħaffu l-innovazzjoni;

- l-Internet ħoloq possibbiltajiet mingħajr preċedenti għat-tixrid, il-kondiviżjoni u l-bini fuq l-

eżitu ta' sforzi ta' riċerka;
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- it-Teknoloġiji ta' l-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni jirrevoluzzjonaw il-mod kif ix-xjenzati 

jikkomunikaw, iwettqu r-riċerka u jipproduċu l-għarfien;

- f'era ta' konnettività b'veloċità kbira u b'potenzjal ogħli ta' kalkolu, id-data hija ewlenija għax-

xjenza moderna;

- is-sistemi li bihom tiġi ppubblikata l-informazzjoni xjentifika huma kruċjali għat-tixrid u l-

kontroll tal-kwalità tagħha, b'mod partikolari permezz ta' evalwazzjoni mill-pari, u għalhekk 

għandha impatt maġġuri fuq il-linji ta' politika dwar il-finanzjament tar-riċerka u dwar l-

eċċellenza tar-riċerka Ewropea;

- l-universitajiet, il-libreriji, l-organizzazzjonijiet li jwettqu u jiffinanzjaw ir-riċerka, il-

pubblikaturi xjentifiċi u partijiet oħrajn interessati fis-snin riċenti għamlu investimenti 

konsiderevoli fit-teknoloġiji ta' l-informazzjoni għall-aċċessibilità online;

- preżervazzjoni diġitali effettiva u duratura ta' l-informazzjoni xjentifika hija fundamentali 

għall-iżvilupp attwali u futur tar-riċerka Ewropea;

1) JILQA'

- il-Komunikazzjoni COM(2007)56 dwar "informazzjoni xjentifika fl-era diġitali: aċċess, 

tixrid u preżervazzjoni" bħala bażi għal aktar ħidma fil-livell Ewropew dwar l-

aċċessibbiltà u l-preżervazzjoni ta' informazzjoni xjentifika.

2) JIRRIKONOXXI

- il-kontribut kbir ta' universitajiet, organizzazzjonijiet internazzjonali ta' riċerka, korpi ta' 

riċerka, libreriji u organizzazzjonijiet pubbliċi oħrajn kif ukoll ta' pubblikaturi xjentifiċi, 

għall-proċess ta' tixrid xjentifiku;
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- li mudelli ġodda ta' tixrid ibbażati fuq l-internet bdew dibattitu maġġuri li jinvolvi l-

partijiet interessati kkonċernati kollha dwar l-aċċess għal u t-tixrid ta' informazzjoni 

xjentifika u b'mod partikolari dwar aċċess ta' artikoli xjentifiċi evalwati mill-pari;

- li matul is-snin li għaddew il-kapaċità tal-libreriji xjentifiċi li jipprovdu lir-riċerkaturi 

b'aċċess għal firxa wiesgħa ta' pubblikazzjonijiet kienet affettwata biż-żieda ġenerali 

tal-prezzijiet ta' rivisti xjentifiċi (inkluża d-distribuzzjoni elettronika tal-

pubblikazzjonijiet);

- l-importanza strateġika ta' l-Ewropa għall-iżvilupp xjentifiku ta' inizjattivi attwali biex 

jiġu żviluppati mudelli sostenibbli għal aċċess miftuħ għal informazzjoni xjentifika.

3) JISSOTTOLINJA

- il-ħtieġa li jiġi żgurat aċċess rapidu u wiesa' għal riżultati ta' riċerka ffinanzjata minn 

fondi pubbliċi;

- li l-Istati Membri għandhom interess qawwi f'sistema ta' informazzjoni xjentifika 

effiċjenti li timmassimizza l-impatt soċjo-ekonomiku ta' investimenti pubbliċi fir-

riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku;

- l-importanza ta' eżiti xjentifiċi bħala riżultat ta' riċerka ffinanzjata pubblikament li jkunu 

disponibbli fuq l-Internet mingħajr ħlas għall-qarrej, taħt ċirkostanzi ekonomikament 

vijabbli, inkluż aċċess miftuħ ritardat;

- in-natura trans-konfini ta' ħafna tentattivi ta' riċerka, tar-riżorsi ta' finanzjament 

tagħhhom, u tal-kanali ta' tixrid tagħhom;

- l-importanza ta' aċċess aħjar għal data mhux ipproċessata u riżorsi repożitorji għal data 

u materjal li jippermetti analiżi u utilizzazzjoni ġodda lil hinn minn dawk li ppreveda l-

oriġinatur tad-data;
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- li forom ġodda ta' komunikazzjoni elettronika għandhom il-potenzjal li jippermettu 

aċċess miftuħ għal data u pubblikazzjonijiet xjentifiċi, u jipprovdu opportunità unika 

għall-iżvilupp miftuħ ta' għodod speċifiċi ta' estrazzjoni, analiżi u integrazzjoni tad-data, 

possibilment imtejjeb permezz ta' standards ta' format komuni;

- li linji ta' politika u prattiki fl-Istati Membri dwar l-aċċess għal u l-preżervazzjoni ta' 

pubblikazzjonijiet xjentifiċi u data ta' riċerka qegħdin jiżviluppaw b'veloċità differenti;

- l-importanza ta' kollaborazzjoni effettiva bejn atturi differenti, inklużi l-aġenziji ta' l-

iffinanzjar, ir-riċerkaturi, l-istituzzjonijiet tar-riċerka u l-pubblikaturi xjentifiċi, b'rabta 

ma' l-aċċess, it-tixrid u l-preżervazzjoni tal-pubblikazzjonijiet xjentifiċi u d-data tar-

riċerka;

4) JIEĦU NOTA

- ta' rapporti reċenti li jappellaw lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-aċċess għal riżultati li 

ġejjin minn riċerka li hija tiffinanzja, inklużi rapporti tal-Bord Konsultattiv Ewropew 

għar-Riċerka u tal-Kunsill Xjentifiku tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka, li jappoġġaw 

aċċess miftuħ għal riżultati ta' riċerka ffinanzjati mill-Komunità;

- ta' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tappoġġa aktar riċerka dwar is-sistema ta' 

pubblikazzjoni xjentifika, u li twettaq studju dwar l-aspetti ekonomiċi tal-preżervazzjoni 

diġitali.
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5) JISTIEDEN LILL-ISTATI MEMBRI BIEX

Bħala l-ewwel passi u f'konformità ma' l-anness,

- jirrinfurzaw l-istrateġiji nazzjonali u l-istrutturi għal aċċess għal u l-preżervazzjoni u t-

tixrid ta' informazzjoni xjentifika, filwaqt li jittrattaw il-kwistjonijiet organizzattivi, 

legali, tekniċi u finanzjarji;

- itejbu l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet kbar ta' riċerka u l-korpi ta' 

finanzjament dwar l-aċċess, il-preżervazzjoni u t-tixrid ta' linji ta' politika u prattiki;

- jimmassimizzaw l-aċċess għar-riċerkaturi u l-istudenti għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi, 

b'mod partikolari billi jtejbu l-prattiki ta' akkwist pubbliku fir-rigward ta' l-

informazzjoni xjentifika; dan jista' jinkludi l-iskambju ta' informazzjoni dwar dawn il-

prattiki u ż-żieda fit-trasparenza tat-termini kuntrattwali ta' "kuntratti kbar", u l-

esplorazzjoni tal-possibbiltajiet li korpi ta' finanzjament, istituzzjonijiet ta' riċerka u 

pubblikaturi xjentifiċi minn Stati Membri differenti jaħdmu flimkien sabiex jiksbu 

ekonomiji ta' skala u użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi permezz ta' l-aggregazzjoni tad-

domanda;

- jiżguraw il-preżervazzjoni fuq terminu twil ta' informazzjoni xjentifika - inklużi 

pubblikazzjonijiet u data - u jagħtu attenzjoni speċjali għal informazzjoni xjentifika fl-

istrateġiji nazzjonali ta' preżervazzjoni ta' informazzjoni;

6) JISTIEDEN LILL-KUMMISSJONI BIEX

Bħala l-ewwel passi u f'konformità ma' l-anness,
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- tissorvelja prattiki tajbin fir-rigward ta' aċċess miftuħ għal produzzjoni xjentifika 

Ewropea, inklużi dawk ġejjin minn esperimenti fuq skala kbira minn komunitajiet 

xjentifiċi u istituzzjonijiet kbar ta' riċerka, u tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' mudelli ġodda li 

jistgħu jtejbu l-aċċess għar-riżultati Ewropej tar-riċerka xjentifika Ewropea;

- tissorvelja s-sitwazzjoni attwali ta' libreriji xjentifiċi virtwali pubbliċi fl-UE u żviluppi 

oħrajn li qed isiru fl-Ewropa b'rabta ma' l-aċċess għal studenti u riċerkaturi għall-

informazzjoni xjentifika u l-preżervazzjoni diġitali tagħha, kif ukoll il-kondizzjonijiet 

tal-qafas legali rilevanti li jista' jkollhom impatt fuq l-aċċess għal din l-informazzjoni;

- tesperimenta b'aċċess miftuħ għal data u pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jirriżultaw minn 

proġetti ffinanzjati mill-Programmi Qafas ta' Riċerka ta' l-UE sabiex tivvaluta l-

adegwatezza li jiġu adottati rekwiżiti kuntrattwali speċifiċi;

- tinkoraġġixxi riċerka fil-preżervazzjoni diġitali, kif ukoll esperimenti fuq u l-użu 

wiesgħa ta' infrastrutturi ta' data xjentifika b'valur miżjud trans-konfini, trans-

istituzzjonali u trans-dixxiplinarju għal aċċess miftuħ għal u l-preżervazzjoni ta' 

informazzjoni xjentifika;

- tappoġġa u tikkontribwixxi biex titjieb il-koordinazzjoni tal-politika u jitrawwem 

dibattitu kostruttiv u skambju ta' informazzjoni bejn il-partijiet interessati.

____________
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ANNESS

A. Stedina lill-Istati Membri sabiex:

1. Jirrinfurzaw l-istrateġiji u l-istrutturi nazzjonali għal aċċess għal u t-tixrid ta' 

informazzjoni xjentifika billi:

jiddefinixxu linji ta' politika ċari għat-tixrid ta' u l-aċċess għal 

informazzjoni xjentifika, inkluż l-ippjanar finanzjarju assoċjat;

2008

jippromwovu, permezz ta' dawn il-linji ta' politika, aċċess permezz ta' l-

internet għar-riżultati ta' riċerka ffinanzjata minn fondi pubbliċi, mingħajr 

spejjeż għall-qarrej, b'kont meħud ta' mezzi ekonomikament sostenibbli 

biex isir dan, inkluż l-aċċess miftuħ ritardat

2008 'l 

quddiem

jivvalutaw b'mod sistematiku, il-kondizzjonijiet li jaffettwaw l-aċċess għal 

informazzjoni xjentifika, inklużi:

- [il-mod kif ir-riċerkaturi jeżerċitaw id-drittijiet ta' l-awtur tagħhom fuq 

artikoli xjentifiċi;]

- il-livell ta' investiment fit-tixrid ta' informazzjoni xjentifika meta 

mqabbel ma' l-investimenti totali fir-riċerka;

- l-użu ta' mekkaniżmi finanzjarji biex itejbu l-aċċess, bħar-rifużjoni tal-

VAT lil-libreriji għal abbonamenti ta' rivisti diġitali;

2008

jiżguraw li d-depożiti fejn tinħażen l-informazzjoni xjentifika jkunu 

sostenibbli u interoperabbli;

2010

ilaqqgħu lill-partijiet interessati ewlenin fid-dibattitu dwar l-informazzjoni 

xjentifika (xjentisti, korpi ta' finanzjament, libreriji, pubblikaturi xjentifiċi)

2008
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2. Itejbu l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri dwar l-aċċess u t-tixrid ta' linji ta' 

politika u prattiki billi:

jesploraw il-possibbiltà li korpi nazzjonali ta' finanzjament jiddefinixxu prinċipji 

bażiċi komuni dwar aċċess miftuħ;

2008

itejbu t-trasparenza tat-termini kuntrattwali ta' 'kuntratti kbar' iffinanzjati minn 

fondi pubbliċi u jivvalutaw il-possibbiltajiet li jinkisbu ekonomiji fil-kobor 

permezz ta' l-aggregazzjoni tat-talba;

2008

jaħdmu lejn l-interoperabbiltà ta' repożitorji nazzjonali ta' informazzjoni 

xjentifika sabiex jiffaċilitaw l-aċċessibbiltà u t-tiftix ta' informazzjoni xjentifika 

lil hinn mill-fruntieri nazzjonali;

2009

jikkontribwixxu għal ħarsa ġenerali effettiva tal-progress fil-livell Ewropew, 

jinformaw lill-Kummissjoni bir-riżultati u l-esperimenti b'mudelli alternattivi 

għat-tixrid ta' informazzjoni xjentifika.

2008

3. Jiżguraw il-preżervazzjoni fuq terminu twil ta' informazzjoni xjentifika - inklużi 

pubblikazzjonijiet u data - u jagħtu attenzjoni speċjali għal informazzjoni xjentifika 

fi strateġiji ta' preżervazzjoni nazzjonali billi:

jiddefinixxu approċċ strutturat għall-preżervazzjoni fuq perijodu twil ta' 

informazzjoni xjentifika u jinkorporaw dan l-approċċ fi pjanijiet nazzjonali 

għall-preżervazzjoni diġitali stabbilità f'konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni ta' l-24 ta' Awissu 2006 u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-13 ta' 

Novembru 2006 dwar aċċessibbiltà online għal materjal kulturali u l-

preżervazzjoni diġitali;

Nofs l-

2008

jieħdu kont tal-karatteristiċi speċifiċi ta' l-informazzjoni xjentifika meta 

jistabbilixxu qafas leġislattiv (inkluż depożitu legali) jew stabbiliment prattiku 

għall-preżervazzjoni diġitali.

2009
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B. Stedina lill-Kummissjoni biex timplimenta l-miżuri mħabbra fil-Komunikazzjoni dwar 

"informazzjoni xjentifika fl-era diġitali: aċċess, tixrid u preżervazzjoni", u b'mod partikolari 

sabiex:

1. Tesperimenta b'aċċess miftuħ għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jirriżultaw minn 

proġetti ffinanzjati mill-Programmi Qafas ta' Riċerka ta' l-UE billi:

tiddefinixxi u timplimenta esperimenti konkreti b'aċċess miftuħ għal 

pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jirriżultaw minn riċerka ffinanzjata mill-

Komunità, inkluż b'aċċess miftuħ ritardat.

2008 'l 

quddiem

2. Tappoġġa esperimenti u infrastrutturi b'valur trans-konfini miżjud għal aċċess għal 

u l-preżervazzjoni ta' informazzjoni xjentifika billi:

tikkofinanzja l-infrastrutturi ta' riċerka, b'mod partikolari billi r-repożitorji 

diġitali jiġu kkollegati fil-livell Ewropew u billi tikkofinanzja r-riċerka dwar il-

preżervazzjoni diġitali fi ħdan l-FP7; tappoġġa l-esperimenti b'aċċess miftuħ 

b'valur trans-konfini miżjud ċar.

2007 'l 

quddiem

3. Tikkontribwixxi għal koordinazzjoni ta' politika mtejba bejn l-Istati Membri u għal 

dibattitu kostruttiv bejn il-partijiet interessati billi:

tlaqqa' flimkien, fil-livell Ewropew, il-partijiet interessati kkonċernati fid-

dibattitu dwar l-informazzjoni xjentifika

2007 'l 

quddiem

tissorvelja l-prattiki tajbin fir-rigward ta' aċċess miftuħ għal produzzjoni 

xjentifika Ewropea.

2008 'l 

quddiem

________________


