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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala 
l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jilqa' l-opinjoni tal-Kummissjoni li r-reġjuni għandhom ikunu nvoluti fit-tfassil u fl-
implimentazzjoni ta' programm nazzjonali ta' riforma; jistieden lill-Istati Membri sabiex 
jippublikaw informazzjoni dwar il-linji gwida tal-programm nazzjonali ta' riforma, sabiex 
jiżguraw parteċipazzjoni bikrija, partikularment, billi jirranġaw il-programmi sabiex 
jaqdu aħjar il-bżonnijiet lokali, permezz ta' djalogu aktar intensiv bejn il-Kummissjoni, l-
Istati Membri u r-reġjuni, permezz ta' kondiviżjoni aktar deċentralizzata tar-
responsabbilitajiet u permezz ta' interazzjoni mtejba fir-reġjuni nnifishom;

2. Jirrikonoxxi li l-politika ta' koeżjoni tagħti kontribut uniku fl-implimentazzjoni ta' l-
objettivi ta' Liżbona, partikularment minħabba li nħasbu Fondi Strutturali sabiex dawn l-
objettivi jisseggwew, u jenfasizza li l-livelli lokali u reġjonali għandhom rwol prinċipali 
fil-promozzjoni ta' l-innovazzjoni, kif inhu s'issa rifless fis-Seba' Programm ta' Qafas 
għar-Riċerka u l-Iżvilupp u l-Ewwel Programm ta' Qafas dwar il-Kompetittività u l-
Innovazzjoni, peress li l-istrateġiji ta' l-innovazzjoni jistgħu jiġu implimentati fuq il-
livelli lokali u reġjonali permezz ta' l-interazzjoni bejn l-intrapriżi, partikularment l-
SMEs, l-universitajiet, l-edukazzjoni u ċ-ċentri tat-teknoloġija, bi sħubija mas-soċjetà 
ċivili; 

3 Jinnota d-diffikultajiet li jiffaċċjaw kumpaniji li għadhom jibdew biex ikollhom aċċess 
għall-kapital ta' riskju, u jenfasizza l-valur tat-taxxi u inċentivi oħra f'dan ir-rigward;

4. Jistieden lill-atturi rilevanti fuq il-livell reġjonali u lokali sabiex joħolqu kundizzjonijiet 
favorevoli u jagħmlu l-promozzjoni ta' l-innovazzjoni parti prinċipali tal-programmi 
operattivi u sabiex jiddedikaw proporzjoni sinifikanti tal-fondi mill-Fondi Strutturali fl-
investiment fl-għarfien, fl-innovazzjoni u f'aktar taħriġ, li fost benefiċċi oħra se joħolqu 
x-xogħol, itejbu l-impjegar u jibbilanċjaw it-'telf ta' l-aħjar imħuħ' u t-tendenzi ta' 
depopolazzjoni; jistieden ukoll lill-Istati Membri sabiex jappoġġaw dan l-investiment 
pubbliku f'istituzzjoni edukattiva aktar għolja bil-għan li tiżviluppa t-talenti individwali; 

5. Jaqbel mal-Kummissjoni li l-'politika ta' gruppi' hija parti importanti tal-politika ta' l-
innovazzjoni ta' l-Istati Membri u jistieden lill-atturi, partikularment fuq il-livelli 
reġjonali u lokali sabiex jippromwovu l-gruppi, kif ukoll iċ-ċentri ta' innovazzjoni u 
teknoloġija f'ċentri urbani u zoni rurali, b'tali mod li jintlaħaq bilanċ bejn ir-reġjuni 
differenti;

6. Jenfassizza f'dan il-kuntest l-importanza li jinħolqu strutturi ta' governanza sabiex tittejjeb 
il-koperazzjoni bejn l-atturi differenti fi grupp u jitlob li l-gruppi jkunu diretti wkoll lejn 
attivitajiet transkonfinali, billi notabilment jibnu fuq l-esperjenza ta' l-Euroreġjuni, li 
għandhom strutturi transkonfinali u netwerks soċjali stabbiliti;

7. Jenfassizza li l-inħawi tal-kampanja u tal-periferija ma jridux jitħallew jaqgħu lura, u 
jridu jkunu inkoraġġuti u mgħejuna biex jiżviluppaw l-innovazzjoni ekoloġika u l-
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agrituriżmu;

8. Jiġbed l-attenzjoni lejn id-diffikultajiet li jiffaċċjaw reġjuni anqas żviluppati fil-kisba ta' 
kapital privat għall-investiment, u jistieden lill-Istati Membri kif ukoll lill-atturi fuq il-
livelli lokali u reġjonali sabiex jagħmlu użu akbar tal-faċilitajiet ta' self ta' l-EIB u sabiex 
jippromwovu u jsaħħu s-sħubijiet pubbliċi-privati fil-qasam ta' l-attivitajiet ta' 
innovazzjoni, b'attenzjoni speċjali lejn l-aħjar prassi u valur għall-flus pubbliċi;

9. Huwa ta' l-opinjoni li l-inizjattiva l-ġdida tas-suq ewlieni, li għandu jikkonċentra 
partikularment fuq il-ħolqien u l-promozzjoni ta' prodotti u servizzi innovattivi ġodda, 
għandu jitnieda partikularment fl-oqsma fejn hemm potenzjal ta' talba kbira, filwaqt li 
jiżgura li r-reġjuni l-anqas żviluppati ma jibqgħux lura; 

10. Jinnota li l-Istati Membri għadhom ma użawx il-possibilitajiet kollha ta' għajnuna fil-
qasam ta' l-innovazzjoni ambjentali, u jinnota għal darba oħra li teknoloġiji ambjentali 
innovattivi jistgħu jagħtu lill-UE vantaġġ kompetittivi sinifikanti fid-dinja;

11. Jinkoraġġixxi lill-atturi rileventi fuq il-livell reġjonali biex jużaw il-Fondi Strutturali biex 
jiffinanzjaw miżuri ta' esperimentazzjoni u li allura jinvolvu riskji;

12. Iqis li attivitajiet ta' innovazzjoni għandhom ikunu appoġġati aħjar permezz ta' kampanji 
ta' informazzjoni u jenfasizza l-bżonn li l-informazzjoni miksuba mill-proġetti li tlestew 
tkun ikkomunikata. fl-istess ħin jirrakkomanda li jinkisbu tagħlimiet minn proċeduri 
mhux korretti fi proġetti li ma kinux ta' suċċess u li jingħataw twissijiet kontra żbalji 
simili f'reġjuni oħra ta' l-UE;

13. Jikkunsidra li l-appoġġ ta' Ċentri Ewropej ta' Informazzjoni  fuq il-livell reġjonali wkoll, 
jgħin sabiex jipprovdi lis-soċjetà ċivili u lill-komunità kummerċjali aktar wiesgħa 
b'aċċess għal informazzjoni trasparenti u li l-informazzjoni rilevanti tkun provduta malajr 
huwa fattur prinċipali għall-attivitajiet innovattivi, u li tali ċentri għalhekk jistgħu jkunu 
ass f'termini ta' koperazzjoni aktar fil-fond mal-fruntieri nazzjonali u fil-kuntenst ta' 
koperazzjoni transkonfinali;

14. Jikkunsidra li meħtieħa miżuri fuq il-livelli ta' l-UE, reġjonali u lokali sabiex jiżdied in-
numru ta' gradwati fix-xjenza, fl-inġinerija u fit-teknoloġija, partikularment il-gradawti 
nisa, anki fir-riċerka primarja u notabilment billi jsir użu mis-'Seba' Programm ta' Qafas 
dwar in-Nies', billi jkunu appoġati l-għotjiet, il-premjijiet u inċetivi oħra, u billi n-nisa 
jkunu inkoraġġuti sabiex iwaqqfu intrapriżi innovattivi, partikularment permezz ta' 
proġetti ta' tutela u forom oħra ta' appoġġ;

15. Iqis li l-infrastrutturi ta' riċerka u żvilupp, li huma kundizzjoni neċessarja minn qabel biex 
ikunu mħarrġa u jinżammu x-xjentisti u r-riċerkaturi b'mod partikulari f'reġjuni 
mbiegħda, għandhom bżonn jissaħħu; iqis li kontribut finanzjarju mis-Seba' Programm ta' 
Qafas u mill-Fondi Strutturali bil-għan li  jtejbu l-infrastruttura tar-riċerka fir-reġjuni ta' 
koeżjoni b'potenzjal tajjeb għar-riċerka jkun investiment effettiv jekk ir-riżultati ta' l-
attivitajiet xjentifiċi u ta' riċerka jwasslu għal prodotti u servizzi innovattivi;

16. B'kunsiderazzjoni ta' l-investimenti finanzjarji sinifikanti magħmula mill-UE, jistieden 
lill-Kummissjoni sabiex jevalwa r-riżultati miksuba billi tevalwa l-kwalità, il-kwantità u 
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l-aspetti finanzjarji tal-proġetti u l-azzjonijiet b'metodu li jwassal għat-titjib, fuq perjodu 
ta' żmien, ta' l-effiċjenza ta' azzjonijiet futuri; 

17. Huwa tal-fehma li waħda mill-kundizzjonijiet minn qabel għall-bini tal-kapaċità 
innovattiva fl-UE huwa l-aċċess b'xejn jew bi ftit flus għall-broadband, li jservi biex 
jiffaċilita l-intrapriża bbażata fuq l-għarfien;

18. Jitlob lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jiżguraw 
aċċess universali għal ħidma bbażata fuq it-teknoloġija ta' l-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, sabiex ikunu ffaċilitati l-'e-learning' u l-'e-working' b'mod ġenerali;

19. Ifakkar fl-importanza ta' l-iffinanzjar għall-infrastruttura fiżika u teknoloġika ta' kwalità 
għolja sabiex tattira l-investiment u tiffaċilita l-mobilità tal-ħaddiema.
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