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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. Jitlob għall-Qafas Strateġiku Komuni biex ikun koerenti mal-politika industrijali u biex 
titħeġġeġ il-koordinazzjoni bejn ir-riċerka u programmi ta’ innovazzjoni u l-fondi ta’ 
koeżjoni mhux imma b’detriment għar-riżorsi allokati għall-fondi;

2. Huwa tal-opinjoni li fir-Riċerka u l-Innovazzjoni l-Unjoni Ewropea qed taqa’ lura wara 
ekonomiji ikbar bħall-Istati Uniti tal-Amerika u l-Ġappun, kif ukoll dawk emerġenti kbar 
bħaċ-Ċina; għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi Qafas Strateġiku Komuni 
li għandu jiżgura li l-fondi tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni jiġu utilizzati b’mod 
effettiv; iqis li approċċ iktar integrat huwa meħtieġ biex jiġu żviluppati iktar l-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni u biex jinkiseb l-għan tal-investiment ta’ 3% tal-
PGD fuq ir-riċerka u l-iżvilupp;

3. Jitlob biex il-Qafas Strateġiku Komuni jkollu effett fuq is-simplifikazzjoni 
amministrattiva permezz tal-iżvilupp ta’ sett iktar standardizzat ta’ regoli li jkopru l-
parteċipanti kollha fil-programmi tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-UE; jaqbel mal-
Kummissjoni li l-istandards Ewropej huma pass importanti biex ir-riżultati tar-riċerka 
jitressqu lejn is-suq u għall-validazzjoni tat-teknoloġiji u li jista’ jkollhom dan ir-rwol 
ewlieni biss jekk iżommu l-pass mal-iżvilupp tat-teknoloġiji u ċ-ċikli tal-iżvilupp tal-
prodotti li huma dejjem iktar veloċi;

4. Jenfasizza r-rwol li l-istandardizzazzjoni jista’ jkollha fil-promozzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi tkun ta’ kontribut għall-kompetittività u toffri sigurtà akbar lill-
konsumaturi; għalhekk jitlob li tingħata importanza lill-istandardizzazzjoni biex din tkun 
wieħed mill-kriterji ta’ valutazzjoni tal-proġetti;

5. Jemmen li l-innovazzjoni u l-kreattività huma essenzjali għall-irkupru ekonomiku u li l-
importanza li l-iskoperti xjentifiċi u teknoloġiċi jiġu kkonvertiti f’prodotti u servizzi 
ġodda ma tistax tiġi stmata inqas minn kemm suppost; jistenna li jiġu allokati biżżejjed 
fondi u investimenti ġodda sabiex jinħoloq suq uniku ġenwin għall-għarfien li jattira iktar 
negozji u imprendituri li huma favur l-innovazzjoni, jinħolqu impjiegi ġodda b’valur 
miżjud għoli u jiġu indirizzati l-isfidi soċjali ewlenin;

6. Jisħaq fuq l-importanza li jiġu stabbiliti netwerks ta’ eċċellenza u biex jiġu integrati l-
politiki tal-UE u l-istrateġiji mnieda mill-Istati Membri, billi jissaħħaħ ir-rwol tal-
gvernijiet reġjonali u lokali; huwa tal-opinjoni li l-għaqda tar-riżorsi finanzjarji tal-Istati 
Membri allokati għar-riċerka u l-innovazzjoni għandha ġġib iktar valur miżjud f’termini 
ta’ riżultati, billi tiftaħ opportunitajiet ġodda għall-finanzjament ta’ proġetti strateġiċi 
kbar;

7. Jirrakkomanda li l-Istitut Ewropew tat-Teknoloġija għandu jkun integrat bis-sħiħ fil-Qafas 
Strateġiku Komuni, bil-għan li jinbena ċentru Ewropew tal-eċċellenza għall-intrapriża u l-
industrija, li jkun jista’ jikkompeti mal-parteċipanti akkademiċi globali fit-trawwim u l-
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promozzjoni tal-ħiliet tal-innovazzjoni tal-UE u l-kompetittività, filwaqt li jindirizza l-
eżodu ta’ mħuħ, jattira talent internazzjonali, u jinvesti fl-ekonomija tat-tkabbir tal-
għarfien;

8. Jisħaq fuq l-importanza li jitħeġġeġ it-twaqqif ta’ sħubijiet pubbliċi-privati; jitlob għall-
JTIs biex jiġu simplifikati sabiex jiġi evitat milli jitqiegħed ammont kbir ta’ riżorsi 
finanzjarji f’sempliċiment ftit proġetti, u jitlob biex jiġu ssimplifikati regoli ta’ għajnuna 
statali trasparaenti għalkollox u permezz ta’ proċeduri ta’ monitoraġġ li jkunu effikaċi u 
mhux burokratiċi, sabiex l-innovazzjoni ma tkunx imfixkla minn proċessi twal

9. Jitlob li l-kapaċità ta’ akkwist tas-settur pubbliku tintervjeni sabiex tiġi xprunata l-
innovazzjoni permezz tal-akkwist pubbliku inkluż dak prekummerċjali li jista' jippermetti 
lill-awtoritajiet pubbliċi li jaqsmu r-riskji u l-benefiċċji mal-fornituri, mingħajr ma 
jinvolvu l-għajnuna mill-Istat; Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-awtoritajiet 
kuntrattwali jirrispettaw il-kunfidenzjalità ta’ soluzzjonijiet innovattivi – speċjalment fir-
rigward tal-kompetenzi – ippreżentati minn kumpaniji li jagħmlu sejħa għal offerti; 
jipproponi li r-regoli relevanti tal-għajnuna statali u tal-akkwist pubbliku jiġu ssimplifikati 
u jsiru aktar flessibbli;  jitlob għal politika proattiva, permezz ta’ appoġġ u taħriġ, dwar iċ-
ċertezza legali għall-awtoritajiet pubbliċi u l-fornituri li jagħżlu soluzzjonijiet innovattivi;

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex twettaq verifika finanzjarja tal-prijoritajiet tal-baġit tal-UE 
għall-qafas finanzjarju li jmiss u biex tipprijoritizza l-proġetti ta’ valur miżjud Ewropej li 
huma kapaċi jtejbu l-kompetittività tal-UE u l-integrazzjoni fl-oqsma tar-riċerka, l-
għarfien u l-innovazzjoni;

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-qafas 
għan-negozju biex jiġġedded, b’mod partikolari fir-rigward tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali u l-adozzjoni tal-privattivi tal-UE u l-leġiżlazzjoni ta' standardizzazzjoni 
Ewropea; jenfasizza l-ħtieġa li d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jiggarantixxu l-bilanċ 
bejn l-isfruttament u t-trasferiment tat-teknoloġija u l-aċċess għar-riżultati xjentifiċi u d-
disseminazzjoni rapida tagħhom; jemmen li l-assistenza għall-għoti ta’ privattivi għandha 
tingħata lil intrapriżi innovattivi żgħar, b’mod partikolari bl-istabbiliment tal-Privattiva 
Komuni;

12. Jinsab konvint li n-nefqa pubblika allokata għar-riċerka għandha tkun soġġetta għal 
valutazzjoni kwalitattiva bħala parti mill-istima tan-nefqa pubblika meta jiġu evalwati l-
objettivi baġitarji tat-terminu medju;

13. Għalhekk huwa tal-opinjoni li l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu l-importanza tal-SMEs biex jagħtu spinta lill-innovazzjoni fl-Ewropa; 
jenfasizza l-fatt li iktar miżuri huma meħtieġa sabiex jappoġġjaw l-attivitajiet tar-riċerka 
tal-SMEs u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-UE b'informazzjoni xierqa; huwa tal-opinjoni li l-Kummissjoni għandha 
ttejjeb l-aċċess għall-finanzi u talloka parti mill-baġit għar-riċerka għall-parteċipanti ż-
żgħar, l-istituzzjonijiet iż-żgħar tar-riċerka, il-kumpaniji tar-riċerka żgħar u mikro u SMEs 
immexxija minn żgħażagħ u nisa tan-negozju, li tippremja t-twaqqif ta’ netwerks jew 
raggruppamenti;

14. Jitlob biex jiġu ttestjati metodi ġodda u innovattivi ta’ finanzjament, bħal ma huma l-
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bonds ta' proġetti tal-UE u l-vawċers għall-innovazzjoni tal-UE, li jippermettu lin-negozji 
li jużaw dawk ir-riżorsi direttament f’ċentri ta’ riċerka akkreditati; dawn il-vawċers 
m’għandhomx ikunu soġġetti għall-irrappurtar tal-ispejjeż għaliex l-użu tagħhom ikun 
iċċertifikat miċ-ċentri fejn jintefqu l-vawċers; l-akkreditazzjoni taċ-ċentri tista’ titwettaq 
fuq bażi nazzjonali jew reġjonali u tiġi vvalidata minn korp Ewropew bħal pereżempju l-
JRC;

15. Jirrakkomanda li tiġi ppremjata l-parteċipazzjoni fil-proġetti b’fondi kapitali ta’ riskju u 
entitajiet mhux tal-UE;

16. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġu ssimplifikati l-proċeduri u li jiġi żgurat li l-iskema jkollha 
mekkaniżmi flessibbli sabiex wieħed ilaħħaq mal-bidliet globali u biex jiġi permess li jiġu 
aġġornati l-prijoritajiet tal-politika;

17. Iqis is-sinerġiji bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali, l-universitajiet u l-
istituti ta’ riċerka, il-kumpaniji u l-SMEs u s-soċjetà ċivili bħala essenzjali sabiex ir-
riċerka tiġi allinjata b’suċċess għall-ħtiġijiet tas-soċjetà; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi 
żviluppata sistema li b’mod attiv tħeġġeġ il-mobilità tar-riċerkaturi u x-xjentisti bejn l-
universitajiet Ewropej u ċ-ċentri akkademiċi, ukoll billi jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent 
reċiproku tal-kwalifiki professjonali tagħhom u tiġi ggarantita l-portabilità tal-pensjonijiet; 
jisħaq li dan għandu jistimula l-qsim tal-għarfien u jkun ta’ benefiċċju kbir għall-
innovazzjoni u għall-emerġenza ta’ ekonomija Ewropea bbażata fuq l-għarfien;

18. Jitlob biex jissaħħaħ ir-rwol ta’ Ċentru Konġunt ta’ Riċerka (JRC) bħala fornitur intern 
tal-analiżi xjentifika u ekonomika għall-politika tal-iżvilupp f’konformità mal-istrateġija 
Ewropa 2020; huwa tal-opinjoni li l-kontribut tal-JRC għall-innovazzjoni fil-Programm 
ta’ Qafas għandu jinkludi kooperazzjoni miżjuda mal-industrija;

19. Huwa tal-opinjoni, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu l-fatt li l-UE hija l-ikbar suq fid-
dinja u li l-ekonomija tad-dinja qed issir iktar u iktar intensiva fl-għarfien, li l-istrumenti 
differenti tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni għandhom b’mod kostanti jadattaw u 
jwieġbu għall-iżviluppi tas-suq, billi jikkunsidraw il-perspettiva tal-konsumatur;

20. Jipproponi li l-Kummissjoni għandha ssib valuri referenzjarji konkreti biex tkejjel il-
prestazzjoni tal-innovazzjoni u l-progress għall-istrumenti kollha differenti tal-UE tar-
riċerka u l-innovazzjoni; jemmen li hemm bżonn li titjieb id-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u tar-riżultati miksuba mill-programmi u l-proġetti differenti tal-
finanzjament sabiex jitjieb il-fehim tal-proċess tal-innovazzjoni u jonqos id-distakk bejn 
iċ-ċittadini Ewropej u l-iżvilupp xjentifiku u teknoloġiku;

21. Jitlob għas-simplifikazzjoni u l-istandardizzazzjoni tar-regoli u l-proċeduri fix-xenarju 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER) meta titqies l-eżistenza tad-diversi strumenti;

22. Ifakkar li l-mira ta’ 3% tal-PGD fuq ir-R&Ż hija magħmula minn sehem ta’ 2% (privat) u 
sehem ta’ 1 % (nefqa pubblika); 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; jappoġġja b’mod partikolari l-
ħidma tal-Kummissjoni dwar l-iżvilupp ta' indikatur ewlieni ġdid ibbażat fuq it-twassil 
tas-servizz tal-innovazzjoni għaliex dan ikun iktar informattiv milli tiġi mkejla l-
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prestazzjoni kontra l-miri numeriċi;

23. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-programm tal-UE għar-Riċerka dwar l-Innovazzjoni għan-Negozji 
ż-Żgħar (SBIR) li l-għan tiegħu huwa li jiġu identifikati l-isfidi tas-settur pubbliku li huma 
orjentati lejn it-teknoloġija u jiffinanzja l-proġetti tar-R&Ż biex jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet ġodda għall-problemi kemm qodma kif ukoll dawk emerġenti;
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