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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-tħaddim xieraq tas-suq intern, ibbażat fuq livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur u koeżjoni soċjali, huwa forza ta' motivazzjoni għall-kompetittività Ewropea 
u prerekwiżit neċessarju jekk l-intraprendituri għandhom ikunu dawk il jimbuttaw l-
innovazzjoni ’l quddiem fl-Ewropa;

2. Jiddispjaċih, f’dan ir-rigward, minħabba n-nuqqas ta’ suq intern reali għall-
innovazzjonijiet fl-UE, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkoordinaw 
l-isforzi tagħhom f’dan il-qasam, b’mod partikulari fir-rigward tal-privattivi tal-UE;

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; huwa tal-fehma li l-
politika tal-innovazzjoni għandha tkun ikkoordinata mal-politiki tal-industrija u tal-
impjieg filwaqt li tikkontribwixxi għal livelli għoljin ta’ impjieg u tkabbir;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa indikaturi ġodda tal-innovazzjonijiet, inklużi 
aspetti mhux teknoloġiċi, li jkunu adattati aħjar għal ekonomiji ta’ servizz ibbażati iktar 
fuq l-għarfien;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jużaw l-akkwist pubbliku sabiex imexxu d-domanda għal 
prodotti 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;

6. 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 jieħdu wisq ħin, u 
dan ixekkel b’mod partikulari l-parteċipazzjoni tal-SMEs f’dawn il-programmi;

7. Jenfisizza 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;


