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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 l-iżvilupp rapidu lejn l-unjoni tal-innovazzjoni u t-tnedija tal-innovazzjoni 
pilota Innovazzjoni Soċjali Ewropea se jkollu impatt kbir fuq il-produttività u jagħmilha 
possibbli li jkun hemm tkabbir ekonomiku sostenibbli kif ukoll ħolqien tal-impjiegi;

2. Jisħaq 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; 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;

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 u rurali billi jimpjegaw iż-żgħażagħ; 

4. Jenfasizza l-importanza li titħaffef is-simplifikazzjoni tal-programmi ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni tal-UE sabiex jiżdied il-kamp ta' parteċipazzjoni għall-intrapriżi fil-proġetti 
ffinanzjati mill-UE; 

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tappoġġa l-isforzi tas-settur pubbliku biex jadotta approċċi 
innovattivi, filwaqt li tisfrutta t-teknoloġiji u l-proċeduri ġodda u xxerred l-aħjar prassi fl-
amministrazzjoni pubblika, ħaġa li tnaqqas il-burokrazija u tħaddan politiki ċċentrati fuq 
iċ-ċittadin;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu l-użu ta' akkwist 
prekummerċjali bħala parti integrali tal-istrateġija innovattiva tal-UE; jistieden b'mod 
partikolari lill-Kummissjoni biex tiċċara r-regoli relevanti u tagħmilha possibbli għall-
awtoritajiet kontraenti mill-oqsma kollha li jagħmlu użu reali tal-akkwist prekummerċjali;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jibdew strateġija u djalogu miftuħ 
immirati lejn is-soluzzjoni tal-problema tal-prezzijiet għoljin, b'mod partikolari għall-beni 
u s-servizzi bażiċi, fis-suq intern u jappoġġaw prodotti innovattivi li wieħed jiflaħ iħallas 
għalihom mingħajr ma jagħmlu ħsara lill-pagi.


