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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 titħeġġeġ il-koordinazzjoni bejn ir-riċerka u 
programmi ta’ innovazzjoni u l-fondi ta’ koeżjoni;

2. 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;

3. 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 permezz ta’ mekkaniżmi bħal ma huma ‘kunsens b’silenzju’ u eċċezzjonijiet blokk 
sabiex l-innovazzjoni ma tkunx imfixkla minn proċessi twal;

4. Huwa tal-opinjoni li l-Kummissjoni għandha talloka parti mill-baġit għar-riċerka għall-
SMEs immexxija minn żgħażagħ u nisa tan-negozju, li tippremja t-twaqqif ta’ netwerks 
jew raggruppamenti;

5. Jitlob biex jiġu ttestjati metodi ġodda ta’ finanzjament, bħal ma huma l-vawċers għall-
innovazzjoni tal-UE, li jippermettu lin-negozji li jużaw dawk ir-riżorsi direttament f’ċentri 
ta’ riċerka akkreditati;

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

7. Jisħaq fuq il-bżonn 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;

8. 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.


