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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġits 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:

1. Jiddeplora l-fatt li l-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-FP7 u l-Faċilità ta' 
Finanzjament għall-Kondiviżjoni tar-Riskji (FFKR) ġew adottati tard wisq, u ma kienx 
hemm biżżejjed ħin għal tiswijiet;

2. Jenfasizza li l-evalwazzjoni temporanja tixħet id-dawl fuq in-nuqqasijiet, jistaqsi lill-
Kummissjoni biex tindirizza dettaljatament dawk u biex fl-istess mod tħaffef l-
implimentazzjoni tal-FP7;

3. Jenfasizza li t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-FP7 attwali, u ta' Programmi Qafas futuri, 
għandhom jissejsu fuq il-prinċipji tas-sempliċità, l-istabilità, iċ-ċertezza legali, il-
konsistenza, l-eċċellenza u l-fiduċja;

4. Waqt li jirrispetta għal kollox id-drittijiet tal-awtoritajiet tal-baġit u l-kwittanza, jilqa' l-
FFKR u strumenti finanzjarji innovattivi oħra li jsaħħu l-ingranaġġ tal-baġit tal-UE; 
jenfasizza l-ħtieġa biex jitħaddmu l-mekkaniżmi ta' konsenja għal dawn; isejjaħ lill-
Kummissjoni biex ittejjeb l-aċċess għal gruppi ewlenin indirizzati bħalma huma l-SMEs u 
l-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tesplora mezzi ġodda ta' tisħiħ tal-konnessjonijiet bejn l-
istituzzjonijiet ta' riċerka u l-industrija bħala mezz ta' ħolqien ta' impjiegi u ta' żieda fil-
produttività, billi jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-finanzjament għar-Riċerka u l-Iżvilupp;

6. Jinsab konvint li s-simplifikazzjoni għandha tkun waħda mill-ogħla prijoritajiet tal-eżami 
ta' nofs il-perjodu tal-FP7; jenfasizza l-ħtieġa ta' simplifikazzjoni tal-proċeduri 
amministrattivi biex tiġi promossa l-parteċipazzjoni u biex jiżdied in-numru ta'
applikazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet iżgħar u SMEs;

7. Jenfasizza l-bżonn biex isiru aktar sforzi fil-qasam tal-infrastruttura tar-riċerka, li 
jibbenefikaw minnha wkoll l-SMEs u l-industrija;

8. Jenfasizza li l-kultura attwali ta' kontra r-riskji tal-politika tar-riċerka tal-UE ma tkunx 
tippermetti finanzjament ta' ideat ta' riċerka b'riskji għolja li għandhom l-ogħla potenzjal 
għal skoperti ġodda, u għalhekk jissuġġerixxi approċċ ibbażat fuq il-fiduċja b'iktar 
permessività għar-riskju u għall-falliment, għall-kuntrarju ta' approċċ ibbażat biss fuq il-
ksib ta' riżultati li jista' jxekkel ir-riċerka innovattiva;

9. Jilqa' s-simplifikazzjonijiet dwar l-aċċettabilità tal-ispejjeż tal-persunal u jitlob lill-
Kummissjoni biex tesplora aktar miżuri ta' simplifikazzjoni, anke b'referenza għall-
kontribuzzjonijiet bi flus minn applikanti; jirrijafferma l-impenn tiegħu biex ikompli 
jissimplifika r-regoli applikabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE u biex jirriċerka 
partikolarment l-infiq; jistieden lill-Kummissjoni tissimplifika aktar il-proċess tal-
applikazzjoni, anki billi tingħata assistenza lir-riċerkaturi biex isibu sħab għall-proġetti; 
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jitlob lill-Kummissjoni tqiegħed fuq nett tal-aġenda tagħha l-kwistjonijiet dwar l-iskambji 
u l-kooperazzjoni bejn il-programmi varji u l-programmi tal-Istati Membri u t-trasparenza;

10. Jirrakkomanda interpretazzjoni simplifikata u kjarifika ulterjuri tad-definizzjoni tal-
ispejjeż eleġibbli; jitlob regoli ta' proċedura għall-verifiki, li jkunu aktar preċiżi, 
konsistenti u trasparenti;

11. Jitlob lill-Kummissjoni ssolvi rapidament sitwazzjonijiet preċedenti li ħarġu mill-
ispezzjonijiet attwali, billi taġixxi b'mod tattiku u b'mod konsistenti mal-prinċipji ta' 
ġestjoni finanzjarja xierqa;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tqiegħed aktar fil-linja l-FP7 mal-miri ta' Ewropa 2020, 
waqt li żżomm il-livell ġenerali tal-finanzjament għall-FP7;

13. Itenni li kull titjib għall-FP7 għandu jsir billi jitqies il-Programm Qafas li jmiss.
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