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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 dawn is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-isfidi li jikkonċernaw l-enerġija sostenibbli u l-ġlieda kontra l-bidla fil-
klima jridu jiġu riflessi fil-prijoritajiet tal-baġit ta' l-UE; jinnota li dawn il-prijoritajiet 
ikunu jeħtieġu aktar riżorsi baġitarji, l-aktar għall-finanzjament tal-Pjan Strateġiku 
Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija u għall-promozzjoni ta' l-effiċjenza enerġetika; 
itenni li dawn ir-riżorsi baġitarji għandhom jissupplimentaw il-finanzjament eżistenti tal-
programmi Komunitarji fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni, u mhux ikunu a skapitu 
tagħhom;

2. Huwa ferm imħasseb dwar il-marġini limitat disponibbli fl-Intestatura 1A, li jagħti 
x'jifhem li se jkun impossibbli li jiġu ffinanzjati prijoritajiet ġodda permezz ta' 
trasferiment mingħajr ma jiddgħajfu serjament programmi importanti eżistenti; għalhekk 
jirrakkomanda li jingħataw aktar fondi, jekk iridu jiġu stabbiliti prijoritajiet ġodda;

3. Jinnota d-deċiżjonijiet baġitarji riċenti sabiex jiġi ffinanzjat il-proġett Galileo u l-Istitut 
Ewropew ta' l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, inizjattiva li jeħtieġu monitoraġġ intensiv u 
evalwazzjoni waqt it-tqegħid fis-seħħ tagħhom;

4. Jenfasizza li l-implimentazzjoni ta' l-FP7 u l-ħidma ta' l-impriżi konġunti (JUs) li 
jimplimentaw l-inizjattivi teknoloġiċi konġunti (JTIs) u, partikolarment ta' l-ERC, 
għandhom ikunu mmoniterjati mill-qrib;

5. Jistaqsi jekk it-tendenza preżenti li jiġu stabbiliti aġenziji regolatorji ġodda inkarigati 
b'ħidmiet amministrattivi, bħall-Awtorità Ewropea tas-Suq tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi u l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija, hijiex żvilupp 
utli; jissuġġerixxi li jkun aħjar, sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-politika, li d-dipartimenti 
tal-Kummissjoni li jaħdmu f'oqsma prijoritarji jingħataw staff adegwat;

6. Jemmen li, minħabba l-marġini limitat disponibbli fl-Intestatura 1A, il-prijorità għandha 
tingħata lill-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni adegwata tal-proġetti pilota u l-azzjonijiet 
ta' tħejjija ta' bħalissa.
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