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SUĠĠERIMENTI

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

A billi s-suċċess ta' l-Istrateġija riveduta ta' Lisbona se jiddependi b'mod partikulari fuq il-
progress li jitwettaq fil-qasam ta' l-innovazzjoni,

B. billi d-diversità permezz ta' l-innovazzjoni hija waħda mill-modijiet għall-UE biex 
taffaċċja l-isfidi tal-globalizzazzjoni,

C. billi l-approċċ konvenzjonali biex biex tiġi xprunata l-innovazzjoni, li jgħaqqad flimkien 
“l-imbuttatura teknoloġika” u “l-ġibda tad-domanda”, fih innifsu mhux biżżejjed u jitlob li 
jkun hemm promozzjoni simultanja ta’ kundizzjonijiet favorevoli tas-suq sabiex jinħoloq 
ambjent regolatorju li jwassal għall-innovazzjoni,

D. billi Suq Intern li jaħdem tajjeb, appoġġjat mid-Direttiva l-ġdida dwar is-Servizzi, joħloq 
ambjent favorevoli għall-innovazzjoni permezz ta’ iktar kompetizzjoni f’zona ekonomika 
ikbar u aktar stabbli, u b’hekk jiġbed investiment ikbar u jinkuraġġixxi l-mobilità tal-
ħaddiema,

E. billi għandhom jiġu enfasizzati kemm it-trasferiment ta’ riżultati akkademiċi, 
partikularment għall-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, u d-disponibilità tar-riżultati tar-
riċerka, speċjalment dawk rigward innovazzjonijiet b’dimensjoni soċjali, u billi l-
konċentrazzjoni ġeografika tal-pjattaformi ta’ l-innovazzjoni għandha tiġi indirizzata 
sabiex isir użu mill-kapaċitajiet u mid-diversità li jeżistu f’reġjuni differenti ta’ l-UE,

1. Jemmen bis-sħiħ li regolazzjoni aħjar, b’mod partikulari t-tħaffif tal-piżijiet regolatorji li 
m’humiex meħtieġa fuq l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, tinkuraġġixxi kundizzjonijiet 
favorevoli tas-suq u tgħin biex jitpoġġew prodotti u servizzi innovattivi fi swieq ewlenin, 
u li regolazzjoni aħjar tkabbar ukoll il-fiduċja tal-konsumaturi;

2. Huwa konvint li t-twaqqif aktar mgħaġġel ta' standards Ewropej interoperabbli se jgħin 
biex jappoġġja l-iżvilupp ta' swieq ewlenin b'mod partikulari fl-oqsma tas-servizzi u tat-
teknoloġija avvanza u se jikkontribwixxi sabiex dawn jiġu applikati fuq livell dinji, u 
b'hekk in-negozji Ewropej ikollhom vantaġġ fuq atturi dinjija oħrajn;

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkuraġġixxi mhux biss l-adozzjoni iżda wkoll l-
applikazzjoni ta' standards Ewropej, b'mod partikulari billi tikkomunikahom lill-SMEs 
b'mod sempliċi; iqis li manwali u proċeduri spjegattivi għandhom ikunu disponibbli fil-
lingwi uffiċjali kollha ta' l-UE;

4. Jinnota l-fatt li s-sitema attwali għall-privattivi tirrapreżenta theddida għall-innovazzjoni 
minħabba li ma tissodisfax il-bżonnijiet ta' xi oqsma ekonomiċi; jistieden lill-
Kummissjoni biex twettaq studju dwar l-impatt ta' litigazzjoni fir-rigward tal-privattivi fuq 
l-SMEs; jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex twettaq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 
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ta' Ottubru 2006, dwar politika futura dwar il-privattivi fl-Ewropa1;

5. Jilqa' b'sodisfazzjon il-koperazzjoni ta' l-UE ma' korpi regolatorji madwar id-dinja u 
jistenna t-tnedija mgħaġġla u effiċjenti ta' innovazzjonijiet tekniċi permezz ta' l-
istandardizzazzjoni;

6. Jiqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippubblika linji gwida biex isir l-aktar 
użu effettiv tal-qafas leġiżlattiv ikkonsolidat f'akkwist pubbliku, wieħed li mhux biss 
jippromwovi l-kompetizzjoni iżda li jagħmel ir-regoli aktar flessibbli, u b'hekk 
jinkuraġġixxi l-użu ta' soluzzjonijiet innovattivi u tal-kreattività;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi skambji ta' l-aħjar prattiki u biex 
tippromwovi l-identifikazzjoni u l-iskambji tal-lezzjonijiet mitgħallma minn prattiki 
ħżiena, b’mod speċjali sabiex tippromwovi r-regolamentazzjoni aħjar ta' inizjattivi 
teknoloġiċi konġunti bbażati fuq sħubija bejn il-gvern u l-privat, li jistimulaw l-iżvilupp ta' 
l-innovazzjoni anki f'reġjuni anqas żviluppati ta' l-UE;

8. Huwa ta' l-opinjoni li l-bini mgħaġġel ta' punti ta' kuntatt individwali nazzjonali u l-
appoġġ ta' Ċentri ta' Informazzjoni Ewropej kemm fuq livell reġjonali u kif ukoll fuq 
livelli oħra se jipprovdu lill-konsumaturi u lill-komunità usa' tan-negozju', aċċess 
trasparenti għall-informazzjoni; jikkunsidra wkoll li informazzjoni relevanti pprovduta 
mill-ewwel hija fattur ewlieni għall-attivitajiet innovattivi, u li dawn iċ-ċentri għalhekk 
jistgħu jkunu riżors importanti f'termini ta' koperazzjoni aktar profonda bejn il-fruntieri 
nazzjonali u fil-kuntest ta' koperazzjoni transkonfinali;

9. Jenfasizza li huwa vitali għall-SMEs li jkollhom aċċess għal finanzjament xieraq għall-
innovazzjoni, speċjalment fl-istadi bikrija ta' l-attivitajiet tan-negozju tagħhom; jemmen li 
għalhekk huwa neċessarju li jiġi appoġġjat il-provvediment ta' mikrokreditu u kapital ta' 
riskju anki f'kuntest transkonfinali;

10. Jistenna li kompetizzjoni ikbar iġġenerata mis-suq intern tinkuraġġixxi lill-kumpaniji biex 
iżidu l-iffinanzjar għar-riċerka u l-innovazzjoni;

11. Jisħaq li l-isforzi għandhom ikunu ffukati fuq l-iffaċilitar tat-trasferiment tar-riżultati tar-
riċerka għal ġo prodotti li jistgħu jitqiegħdu fis-suq, partikularment fejn jidħlu l-intrapriżi 
ta’ daqs żgħir u medju (filwaqt li wieħed joqgħod attent biex ma jifgax ir-riċerka 
fundamentali), u jemmen li hemm bżonn ta’ metodu aktar olistiku ta’ kif isiru l-affarijiet li 
jibbilanċja l-koperazzjoni mill-qrib bejn l-oqsma tar-riċerka u tan-negozju flimkien ma' l-
interessi tal-konsumaturi, tas-soċjetà ċivili u ta' l-ambjent, u li jinkludi l-partijiet 
interessati lokali kollha (pubbliċi u privati);

12. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni qed tippjana biex tadotta Komunikazzjoni 
biex tippromwovi t-trasferiment ta' għarfien bejn l-universitajiet u organizzazzjonijiet 
pubbliċi ta' riċerka oħrajn u l-industrija; jilqa' wkoll l-inizjattivi reċenti tal-Kummissjoni 
biex tippromwovi "Aċċess Miftuħ" għall-għarfien xjentifiku, li huwa mmirat biex itejjeb 
it-tixrid tiegħu;

  
1 Testi Adottati, P6_TA (2006)0416.
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13. Jinkuraġġixxi bil-qawwa inizjattivi li jtejbu l-inklużjoni professjonali jew soċjali billi 
jippromwovu innovazzjonijiet b’applikazzjonijiet soċjali, jiġifieri innovazzjonijiet li 
jindirizzaw l-ugwaljanza bejn is-sessi, is-saħħa u s-sikurezza tal-konsumatur, kwistjonijiet 
ta’ mobilità u l-ħtiġijiet tax-xjuħ (li jirrappreżentaw kategorija tal-popolazzjoni b’kapaċità 
kbira għall-infiq) billi wieħed jirrikorri għall-esperjenza li kisbu tul ħajjithom kollha f’kif 
jissolvew il-problemi;

14. Iqis li, sabiex tiġi żgurata aċċettazzjoni pubblika wiesgħa ta' prodotti u servizzi li huma l-
frott ta' riċerka, hemm bżonn ta' strumenti xierqa għall-ħarsien tal-konsumatur biex 
jitjiebu l-livelli ta' fiduċja u ta' sikurezza;

15. Jenfasizza li l-innovazzjoni hija mezz ta' kif wieħed itejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini 
ta' l-UE u mhux għan fiha nnifisha; għalhekk huwa tal-fehma li, filwaqt li l-kompetizzjoni 
u l-liberalizzazzjoni ta' prodotti u servizzi jikkontribwixxu biex jinkiseb objettiv 
partikulari f'termini ta' innovazzjoni, dawn għandhom ikunu akkumpanjati 
b'dispożizzjonijiet ta' monitoraġġ u ħarsien tal-konsumatur, fejn dan ikun ġustifikat 
minħabba l-interess pubbliku;

16. Iqis li huwa neċessarju li jitnaqqas ix-xkiel għall-moviment ħieles tal-fatturi ta' 
produzzjoni u prodotti fi ħdan is-suq intern, minħabba li dan jista' jgħin biex jiġi żgurat 
aċċess aktar faċli għal kapital ta' riskju, filwaqt li tiġi żgurata l-mobilità tar-riċerkaturi u ta' 
prodotti u servizzi innovattivi teknoloġikament u t-tixrid aħjar ta' l-għarfien, li kollha 
kemm huma jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' zona ta' innovazzjoni Ewropea ġenwina;

17. Jistieden lill-kumpaniji biex jerġgħu jinvestu parti mill-profitti tagħhom lura fir-riċerka u 
fl-iżvilupp teknoloġiku;

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli l-isforzi tagħha biex tneħħi x-xkiel għall-ħolqien u 
għall-iżvilupp ta' swieq ewlenin ġodda li jwasslu għall-innovazzjoni;

19. Huwa tal-fehma li għandu jkun hemm kunsiderazzjoni usa' ta' soluzzjonijiet innovattivi 
utli li jkunu speċifiki għall-industrija tas-servizzi, u jemmen li t-tneħħija kontinwa ta' xkiel 
għall-moviment ħieles ta' prodotti, servizzi u kapital, il-libertà ta’ l-istabbiliment u l-
moviment ħieles ta' persuni, inklużi l-ħaddiema, jistimula l-innovazzjoni.
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