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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-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:

1. Jenfasizza li t-tisħiħ tal-intraprendituri bħala dawk li jimbuttaw l-innovazzjoni ’l quddiem 
fl-Ewropa huwa prerekwiżit neċessarju għat-tħaddim effikaċi ta’ suq intern kompetittiv, 
ibbażat fuq it-tneħħija tal-ostakoli għall-kummerċ u livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur 
u koeżjoni soċjali; 

2. Jiddispjaċih, f’dan ir-rigward, għan-nuqqas ta’ suq intern ġenwin għall-innovazzjonijiet 
fl-UE, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkoordinaw l-isforzi 
tagħhom f’dan il-qasam, b’mod partikulari f’dak li hu qbil fil-pront dwar privattiva 
Komunitarja u sistema legali waħda dwar il-privattivi, u jisħaq fuq l-importanza tas-
standardizzazzjoni għall-iżvilupp ta’ prodotti innovattivi;

3. Jenfasizza l-importanza ta’ politika tal-innovazzjoni b’firxa wiesgħa, li tirrikjedi 
investiment fin-nies u fil-ħiliet, u li tqis kemm l-innovazzjonijiet ibbażati fuq ir-riċerka 
kif ukoll l-approċċi ta’ politika tal-innovazzjoni motivati mid-domanda; jenfasizza li l-
politika tal-UE dwar l-innovazzjoni għandha ssaħħaħ l-innovazzjoni li taqdi l-bżonnijiet 
tal-utenti u tas-soċjetà, kif ukoll innovazzjonijiet ġodda fis-servizzi;

4. Jenfasizza l-importanza strateġika tat-teknoloġiji abilitanti essenzjali għall-innovazzjoni 
fir-rigward ta’ proċessi, oġġetti għall-bejgħ u servizzi u t-transizzjoni għal sistema ta’ 
ekonomija bbażata fuq l-għarfien u b’inqas emissjonijiet tal-karbonju; japprova l-linji 
gwida ppreżentati mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha COM(2009)0512 għall-
iżvilupp ta’ qafas tal-politika industrijali għal teknoloġiji abilitanti essenzjali, u jingħaqad 
magħha billi jistieden lill-Istati Membri jilħqu qbil dwar l-importanza tal-użu tat-
teknoloġiji abilitanti essenzjali;

5. Jenfasizza li l-politika dwar l-innovazzjoni għandha tkun ikkoordinata ma’ politiki oħra 
kemm tal-UE kif ukoll nazzjonali (inklużi l-politika tal-industrija, dik tal-ambjent u dik 
tal-konsumatur), filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li l-approċċi identifikati għandhom 
ikunu flessibbli biżżejjed biex ikunu jistgħu jiġu adattati għaċ-ċirkostanzi nazzjonali u 
reġjonali differenti;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa indikaturi ġodda tal-innovazzjonijiet, inklużi 
aspetti mhux teknoloġiċi, li jkunu adattati aħjar għall-ekonomiji ta’ servizzi li kulma jmur 
qed ikunu bbażati iktar fuq l-għarfien;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex, b’żieda ma’ miżuri bbażati fuq il-provvista, jużaw l-
akkwist pubbliku sabiex jagħtu spinta lid-domanda għal prodotti u servizzi innovattivi 
filwaqt li jtejbu l-kwalità tas-servizzi pubbliċi; jenfasizza li l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jinkludu l-innovazzjoni bħala wieħed mill-għanijiet tal-programmi ta’ akkwist 
tagħhom;
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8. Jenfasizza li l-ewwel u qabel kollox, l-innovazzjoni hija novità li tindirizza l-bżonnijiet 
tal-konsumaturi u tas-suq; jitlob li, għaldaqstant, il-Kummissjoni tiżgura rikonoxximent 
aħjar tal-primat tad-domanda tal-konsumaturi bħala forza ta’ motivazzjoni għall-
innovazzjoni;

9. Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-finanzjament tagħhom għar-riċerka u l-iżvilupp 
sabiex jintlaħaq l-għan, stabbilit f’Barċellona fl-2002, ta’ nefqa ta’ 3% tal-PGD fir-
riċerka u l-iżvilupp sal-2010; jenfasizza l-importanza ta’ finanzjament għar-riċerka u l-
innovazzjoni fi żmien ta’ kriżi ekonomika, peress li dan l-approċċ se jtejjeb il-ħolqien ta’ 
impjiegi fil-ġejjieni fit-tul;

10. Jiddispjaċih li l-isforzi biex jiġu ssimplifikati l-instrumenti ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
UE ma kinux ta’ suċċess, u li l-proċeduri għadhom wisq kumplessi u għadhom jieħdu 
wisq ħin, u dan ixekkel b’mod partikulari l-parteċipazzjoni tal-SMEs f’dawn il-
programmi; 

11. Jenfasizza l-bżonn ta’ koordinazzjoni mtejba tal-ħidma tal-Kummissarji involuti fil-
politika tal-innovazzjoni u f’oqsma relatati, u jħeġġeġ sabiex dan iwassal għal strumenti inqas 
frammentati tal-UE fil-qasam tal-politika tal-innovazzjoni;
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