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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 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. Iqis li l-innovazzjoni għandha tintuża biex issolvi l-problemi tas-soċjetà, jenfasizza l-
importanza tas-sħubija pilota fil-qasam tat-tixjiħ attiv u fis-saħħa, iqis li sħubijiet ta’ 
innovazzjoni bħal dawn għandhom jiġu żviluppati wkoll biex jiġu evitati u rrimedjati 
problemi kruċjali oħra kemm soċjali kif ukoll rigward is-saħħa, u jirrakkomanda li 
jittieħed vantaġġ mill-kapaċità tal-Istati Membri differenti biex jibdew sħubijiet b'aktar 
ħeffa minn oħrajn;

2. Jenfasizza l-importanza tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) fl-
attività innovattiva kollha, jirrakkomanda l-promozzjoni tal-użu mifrux tal-ICT, il-
promozzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp f’dan il-qasam, li jiffavorixxi kodiċijiet open-source, 
u b’hekk jiffaċilita parteċipazzjoni akbar miċ-ċittadini u l-SMEs fl-iżvilupp ta’ 
applikazzjonijiet u servizzi ġodda;

3. Jirrakkomanda l-involviment taċ-ċittadini kollha fl-innovazzjoni u li dawn ikunu fil-
qagħda li jinnovaw; jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni marbuta ma’ proġett pilota ta’ 
innovazzjoni soċjali Ewropea u l-proposta ewlenija tagħha li l-innovazzjoni soċjali 
għandha ssir prijorità ċentrali tal-programmi tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE);

4. Jenfasizza l-importanza li jiżdied il-livell tat-taħriġ, partikolarment it-tagħlim tul il-ħajja, 
u li jiġu żviluppati ulterjorment l-attivitajiet ta’ taħriġ biex issaħħu l-innovazzjoni u l-
imprenditorjat;

5. Iqis li għandu jinħoloq spazju Ewropew ta’ riċerka effikaċi kemm jista’ jkun malajr, li fih 
jiġi eliminat ix-xkiel għall-mobilità tar-riċerkaturi;

6. Jirrakkomanda li l-innovazzjoni għandha tiġi promossa wkoll permezz ta’ proġetti komuni 
transkonfinali tas-settur pubbliku, b’koordinazzjoni aħjar minn dik li kien hemm sal-lum tal-
finanzjament pubbliku tal-UE, tal-Istati Membri u dak reġjonali u bi tnaqqis tal-burokrazija 
relatata, kif ukoll permezz ta' miżuri mmirati biex jippromwovu l-investiment ta’ kapital ta’ 
riskju f’impriżi b’potenzjal ta’ tkabbir.


