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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 s-suq intern Ewropew jikkontribwixxi pożittivament għall-innovazzjoni u li 
l-progress lejn Unjoni tal-Innovazzjoni, appoġġat minn inizjattivi koordinati tal-
Kummissjoni u impenn qawwi mill-Istati Membri se jiġġeneraw opportunitajiet aħjar 
għan-negozji – partikolarment għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju – u se jappoġġaw 
bis-saħħa, barra minn hekk, il-ħolqien tal-impjiegi u l-koeżjoni soċjali u se jġibu tkabbir 
ekonomiku ġdid u sostenibbli, kif ukoll se jindirizzaw il-bżonnijiet soċjali taċ-ċittadini u l-
konsumaturi tal-UE; jilqa' l-approċċ strateġiku wiesa' tal-Kummissjoni li jitfa' flimkien 
strumenti bbażati fuq it-talba u dawk ibbażati fuq il-provvista ma' strumenti orizzontali u 
settorali, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tidħol fi djalogu miftuħ mal-atturi relevanti;

2. Jisħaq fuq il-bżonn li jitjieb, jiġi stimulat u jkun żgurat il-finanzjament tar-riċerka, l-
iżvilupp u l-innovazzjoni fl-UE; jisħaq b'mod partikolari fuq il-bżonn li l-intrapriżi ta' 
daqs żgħir u medju u l-mikrointrapriżi jkollhom aċċess għal finanzi li jifilħu għalihom 
billi jiżdied il-kamp tal-parteċipazzjoni fi proġetti innovattivi differenti; jisħaq fuq il-
bżonn li jiġu eliminati l-ostakli għall-operazzjonijiet transkonfinali tal-fondi tal-kapital ta' 
riskju u jiġi ffaċilitat l-elenkar ta' negozji innovattivi fil-boroż; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
biex tieħu passi xierqa biex ittejjeb il-funzjonament tal-programmi ta' finanzjament tal-UE 
billi tippremja lill-intrapriżi li jippromwovu proġetti innovattivi u billi tissimplifika l-
proċeduri amministrattivi kumplessi; jiddispjaċih b'mod partikolari dwar in-nuqqas ta' 
fondi għal strumenti kruċjali għar-riċerka, l-innovazzjoni u l-iżvilupp li diġà ġew adottati, 
bħall-Pjan tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika (il-Pjan SET) u l-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni (il-Programm CIP); iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tiffaċilita l-aċċess għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u għall-mikrointrapriżi li jadottaw 
approċċi innovattivi;

3. Hu favur ħafna pjan ta' azzjoni ta' ekoinnovazzjoni ċċentrat fuq l-intrapriżi ta' daqs żgħir u 
medju u fuq il-mikrointrapriżi fir-reġjuni urbani kif ukoll f'dawk rurali u mbiegħda;
jenfasizza li l-innovazzjoni fit-teknoloġija innovattiva tipprovdi opportunità biex titħaffef 
il-bidla lejn ekonomija iktar sostenibbli u tippromwovi l-ħolqien tal-l-impjiegi, u li 
standards għoljin soċjali, ambjentali u ta' protezzjoni tal-konsumatur se jinkoraġġixxu l-
intrapriżi, kif ukoll lis-settur pubbliku, biex jiżviluppaw soluzzjonijiet innovattivi għall-
forniment ta' servizzi pubbliċi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tikkunsidra dan t'hawn fuq 
fit-tħejjija tal-verżjoni finali tal-Att dwar is-Suq Uniku;

4. Jenfasizza l-importanza li titħaffef is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi għall-
applikazzjoni għall-appoġġ mill-programmi ta' riċerka u ta' innovazzjoni tal-UE sabiex 
tiżdied il-parteċipazzjoni tal-intrapriżi fil-proġetti ffinanzjati mill-UE; jinnota li l-
proċeduri simplifikati se jsaħħu l-kapaċitajiet tal-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju f'dak li 
għandu x'jaqsam mat-tfassil tal-proġetti u l-kitba tal-proposti, se jiżguraw l-użu effettiv u 
effiċenti tal-fondi pubbliċi u se jevitaw l-infiq tar- riżorsi f'regoli kumplessi, piżijiet 
amministrattivi u kontrolli mhux proporzjonati;
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5. Jisħaq fuq ir-rwol tal-istandardizzazzjoni fl-iżvilupp ta' prodotti innovattivi; jemmen li l-
inizjattiva mwiegħda tal-Kummissjoni li taċċellera u timmodernizza l-adozzjoni tal-
istandards Ewropej, partikolarment l-aġġustamenti meħtieġa mid-dinamiċi speċjali tas-
settur tat-teknoloġija tal-informatika u tal-komunikazzjoni u aċċess imtejjeb għall-
istandards għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju, se jżidu l-innovazzjoni, filwaqt li 
jagħmluha possibbli għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju li jaċċessaw swieq ġodda;

6. Jenfasizza l-importanza ta' sorsi alternattivi ta' finanzjament għall-intrapriżi innovattivi 
impenjati fir-riċerka u l-iżvilupp, b'mod partikolari għall-finanzjament ta' proġetti mmirati 
biex iġibu r-riżultati tar-riċerka u l-iżvilupp fis-suq b'kollaborazzjoni mal-universitajiet u 
ċ-ċentri akkademiċi; jappoġġa b'mod partikolari l-ħolqien ta' strumenti pan-Ewropej ta' 
kapital ta' riskju, li jġibu flimkien l-investiment pubbliku u dak privat, sabiex jinħoloq 
ambjent ta' finanzjament iktar effettiv għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju li jikbru 
malajr u huma innovattivi, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex taħdem mal-BEI, mal-
FEI u ma' korpi ta' esperti mill-Istati Membri biex imexxu dan ix-xogħol 'l quddiem bħala 
prijorità;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġaw l-isforzi tas-settur pubbliku 
biex jadotta approċċi innovattivi u biex inedu l-programm il-ġdid ta' riċerka dwar l-
innovazzjoni fis-settur pubbliku, pereżempju fl-oqsma tal-gvern elettroniku, is-saħħa 
elettronika u l-akkwist elettroniku, u wkoll biex ixerrdu l-aħjar prassi fl-amministrazzjoni 
pubblika, ħaġa li tnaqqas il-burokrazija u tħaddan politiki ċċentrati fuq iċ-ċittadin; 
jenfasizza l-importanza tas-settur pubbliku fit-tisħiħ tal-fiduċja pubblika fis-suq diġitali 
intern;

8. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex 
jinkoraġġixxu l-użu tal-akkwist elettroniku u speċjalment l-użu tal-akkwist 
prekummerċjali,  inluż l-akkwist konġunt u elettroniku, filwaqt li tingħata attenzjoni 
xierqa lill-osservanza tar-regoli tal-protezzjoni tad-data bħala parti integrali mill-
istrateġija innovattiva tal-UE; jistieden b'mod partikolari lill-Kummissjoni, bħala parti 
mir-reviżjoni ġenerali tal-qafas legali għall-akkwist pubbliku, biex tiċċara u tissimplifika 
r-regoli relevanti u tagħmilha possibbli għall-awtoritajiet kontraenti li jagħmlu użu iktar 
trasparenti tal-akkwist prekummerċjali; jistieden ukoll lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jinkoraġġixxu l-inklużjoni trasparenti ta' kriterji soċjali, ambjentali, ta' 
kummerċ ġust u innovattivi li jkunu speċifikati u reali fl-akkwist pubbliku mingħajr ma 
jiġi pperikolat l-impett attiv tal-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju fil-proċess tat-tfassil ta' 
soluzzjonijiet ġodda u innovattivi u filwaqt li jiġu osservati r-regoli applikabbli tal-
kompetizzjoni;

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposti leġiżlattivi meħtieġa għall-ħolqien ta' 
Suq Diġitali Uniku li jiffunzjona bis-sħiħ sal-2015, peress li dan se jtejjeb b'mod 
sinifikanti l-kundizzjonijiet qafas għall-innovazzjoni; jisħaq li l-inizjattivi għandhom 
ikunu ambizzjużi b'mod partikolari f'oqsma prinċipali bħad-dritt tal-awtur, il-kummerċ 
elettroniku, inkluża politika tal-konsumatur għall-kummerċ elettroniku, u l-użu tal-
informazzjoni tas-settur pubbliku;

10. Japprova bis-saħħa l-programm tal-Kummissjoni Riċerka għall-Innovazzjoni tan-Negozji 
ż-Żgħar (SBIR) sabiex jiġu identifikati sfidi orjentati lejn it-teknoloġija tas-settur pubbliku 
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u jiġu ffinanzjati proġetti tar-riċerka u l-iżvilupp li jiżviluppaw soluzzjonijiet ġodda għal 
problemi kemm antiki kif ukoll emerġenti, u jistieden lill-Kummissjoni biex din tagħmilha 
bħala prijorità minn ta' quddiem nett;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ipoġġu t-tlestija tas-Suq Uniku, inklużi 
miżuri li jippromwovu s-Suq Diġitali Uniku, fil-qalba tal-politika ta' innovazzjoni, peress 
li din se tagħmel prezzijiet aħjar u iktar kwalità għall-konsumaturi, tappoġġa l-iżvilupp ta' 
prodotti innovattivi, tkattar il-ħolqien tal-impjiegi fl-UE u tiġġenera opportunitajiet ġodda 
ta' tkabbir fl-UE fis-swieq mexxejja;

12. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ttejjeb il-kundizzjonijiet ta' qafas għall-innovazzjoni 
tan-negozji, b'mod partikulari fir-rigward tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali u l-
iżvilupp tal-privattiva tal-UE;

13. Jappoġġa r-rieda tal-Kummissjoni li tagħti l-ħajja lill-proprjetà intellettwali li ngħatat ftit 
attenzjoni; jemmen li mod wieħed kif dan jista' jinkiseb jista' jkun il-ħolqien ta' Fond 
Ewropew għall-Privattivi, li joħloq ġabriet ta’ privattivi permezz ta’ sistema ta’ liċenzji 
għall-benefiċċju tal-intrapriżi Ewropej, speċjalment l-intrapriżi innovattivi ta' daqs żgħir u 
medju;

14. Jissottolinja l-importanza ta' privattiva Komunitarja li tiffunzjona tajjeb għall-ħolqien ta' 
suq intern għar-riċerka u l-innovazzjoni;

15. Jistieden lill-Istati Membri biex jimmodernizzaw is-sistemi edukattivi tagħhom, 
partikolarment fil-qasam xjentifiku; jinkoraġġixxi konsultazzjoni akbar u partenarjati iktar 
mill-qrib bejn in-negozji u l-universitajiet sabiex ikun żgurat li l-ħiliet miksuba matul l-
istudji jikkorrispondu mill-qrib kemm jista' jkun mar-rekwiżiti tad-diversi setturi tal-
ekonomija; jenfasizza li hu importanti li titjiet l-attraenza tal-istituzzjonijiet Ewropej ta' 
edukazzjoni għola għar-riċerka u, għal dan l-iskop, jappoġġa l-idea li s-sistema ta' boroż 
ta' studju Ewropej 'Marie Curie' issir permanenti, peress li din għandha rwol importanti fl-
inkoraġġiment tal-mobilità tar-riċerkaturi fl-Unjoni Ewropea;

16. Jiddispjaċih li l-professjonisti akkademiċi għadhom iħabbtu wiċċhom ma' ostakli għall-
moviment liberu tal-ħaddiema, bħal problemi bil-portabilità tal-pensjoni; jenfasizza l-
bżonn li tiġi żviluppata sistema li tinkoraġġixxi b'mod attiv il-mobilità tar-riċerkaturi u 
tax-xjenzati bejn l-universitajiet u ċ-ċentri akkademiċi Ewropej; jissottolinja li din il-ħaġa 
tistimula t-tixrid tal-għarfien u tkun ta' benefiċċju kbir għall-innovazzjoni u għall-
emerġenza ta' ekonomija Ewropea bbażata fuq l-għarfien;

17. Jemmen li l-innovazzjoni u l-kreattività huma elementi prinċipali għall-irkupru 
ekonomiku tal-Unjoni u li wieħed m'għandux jissottovaluta l-importanza tal-konverżjoni 
tal-innovazzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tal-Unjoni fi prodotti u servizzi ġodda; 

18. Jiftakar li l-mira ta' 3% tal-PGD għar-riċerka u l-iżivlupp hija magħmula minn 2% (sehem 
privat) u 1% (sehem ta' nfiq pubbliku); jinnota li għad fadal nuqqasijiet partikulari fil-
qasam tal-infiq għar-riċerka privata li jistgħu jintgħelbu biss billi l-ambjent regolatorju jiġi 
adattat għall-kumpaniji, inklużi l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju; jappoġġa b'mod 
partikolari l-ħidma tal-Kummissjoni biex tiżviluppa indikatur prinċipali ġdid ibbażat fuq 
ir-rendiment reali tal-innovazzjoni, peress li dan se jkun iktar informattiv mit-tkejjil tar-
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rendiment f'paragun mal-miri numeriċi;

19. Jinsisti fuq l-importanza li tinkiseb Żona Ewropea tar-Riċerka li tiffunzjona tajjeb sal-
2014 billi tiġi stabbiliti struttura predominanti ta' governanza, li progressivament tallinja l-
programmi nazzjonali, tintegra r-regoli amministrattvi u ttejjeb il-mobilità transkonfinali 
tar-riċerkaturi.
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