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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jiddispjaċih li l-baġit propost mill-Kummissjoni huwa ta' EUR 474,6 miljun taħt il-limitu 
massimu għall-Intestatura 1a, minkejja li l-programmi rilevanti huma sovraskritti u 
jistgħu faċilment jassorbu fondi addizzjonali;

2. Jirrifjuta t-tnaqqis mill-Kunsill ta' total ta' EUR 747,4 miljun fl-Intestatura 1a – 
EUR 424,9 miljun għall-Qafas Strateġiku Komuni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, 
EUR 28 miljun għall-fergħa tal-ICT tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u EUR 20 miljun 
għal COSME – li jirriskja li jdgħajjef l-isforzi tal-Unjoni għall-ħolqien tat-tkabbir u tal-
impjiegi;

3. Jemmen li, b'mod partikolari matul l-aħħar sena tal-QFP, huwa meħtieġ baġit ambizzjuż 
fl-Intestatura 1a b'rabta mal-QFP li jmiss, li l-programmi ġodda kollha fi ħdanu ser jieħdu 
ż-żmien biex isiru kompletament operattivi;

4. Jappella, għaldaqstant, sabiex il-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn ikunu sal-limitu 
massimu għall-Intestatura 1a u barra minn hekk sabiex jintużaw l-istrumenti ta' 
flessibbiltà possibbli kollha li huma disponibbli skont ir-Regolament QFP flimkien mad-
dispożizzjoni speċjali dwar l-użu mill-ġdid ta' fondi rilaxxati għal proġetti ta' riċerka 
stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju biex jiġi żgurat l-ogħla livell possibbli ta' 
approprjazzjonijiet ta' impenn għall-Baġit 2020;

5. Jinnota s-sovraskrizzjoni ta' diversi programmi bħal Orizzont 2020 u COSME, li tista' tiġi 
indirizzata b'Baġit 2020 aktar ambizzjuż;

6. Jiddispjaċih ħafna li l-baġit propost mill-Kummissjoni huwa, għal darb'oħra, ħafna aktar 
baxx minn dak mitlub mill-ACER u dan joħloq ir-riskju li jipperikola l-funzjonament tal-
ACER u l-kapaċità tagħha li twettaq il-kompiti addizzjonali mogħtija lilha permezz ta' 
leġiżlazzjoni reċenti;

7. Jappella, fir-rigward tal-aġenziji kollha li jaqgħu taħt il-mandat tiegħu (ACER, BEREC, 
ENISA u GSA), għal livell ta' approprjazzjonijiet u persunal hekk kif mitlub minn dawn 
l-aġenziji;

8. Ifakkar fl-impenn li sar mill-Parlament, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni f'Dikjarazzjoni 
Konġunta annessa għar-Regolament (UE) 2017/1953 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill1 bil-għan li jiġi żgurat finanzjament globali ta' EUR 120 miljun għall-
promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali fuq perjodu ta' tliet snin 
sabiex l-inizjattiva tkun suċċess Ewropew reali għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali u 
taċ-ċittadini;

9. Jappella għal fondi addizzjonali biex jiġi aċċellerat l-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġiji aktar 

1 Ir-Regolament (UE) 2017/1953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2017 li jemenda 
r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 fir-rigward tal-promozzjoni tal-konnettività 
tal-Internet fil-komunitajiet lokali (ĠU L 286, 1.11.2017, p. 1).
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nodfa li jgħinu sabiex jintlaħqu l-impenji li l-Unjoni ħadet skont il-Ftehim ta' Pariġi;

10. Jappella għal approprjazzjonijiet addizzjonali għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, 
b'mod partikolari għall-fergħat tal-enerġija u tal-ICT tagħha, sabiex jiġi żgurat li swieq 
iżolati jiġu konnessi u jitneħħew l-ostakli li għad fadal.


