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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat Speċjali dwar l-isfidi
politiċi u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013

1. Jilqa' bi pjaċir l-inizjattivi emblematiċi enfasizzati fl-Istrateġija UE 2020; jitlob li jkun 
hemm kunċett politiku wiesa' għal futur kompetittiv, soċjali u sostenibbli għall-UE u 
jenfasizza l-ħtieġa li tinkiseb il-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali tal-UE;
jenfasizza li l-inizjattivi emblematiċi tal-UE deskritti fl-Istrateġija UE 2020, li l-
maġġoranza tagħhom huma relatati mal-qasam tal-industrija, ir-riċerka u l-enerġija, 
jirrikjedu appoġġ finanzjarju sod, kredibbli u sostenibbli mill-UE jekk l-objettivi ċentrali 
tal-UE għall-2020 iridu jintlaħqu u biex tiġi indirizzata l-problema ta’ frammentazzjoni 
attwali tal-istrumenti ta’ finanzjament tal-UE; jitob, għalhekk, li ammonti ta’ referenza tal-
inizjattivi emblematiċi jiġu inklużi fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) wara l-
2014; 

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żgurati riżorsi finanzjarji għal perjodu twil ta' żmien fl-MFF li 
jmiss għal programmi emblematiċi għal perjodu twil ta' żmien, kemm dawk eżistenti kif 
ukoll dawk ġodda, fil-qasam tal-kompetittività għat-tkabbir u għall-iżvilupp u, b'mod 
partikolari, għal kwalunkwe segwitu strateġiku għall-programmi eżistenti għal perjodu 
twil ta' żmien; ifakkar li l-implimentazzjoni tagħhom tirrikjedi sorveljanza u valutazzjoni 
intensivi, kif ukoll flessibilità u simplifikazzjoni baġitarja, sabiex tinkiseb prestazzjoni 
aħjar fil-programmi Ewropej; jenfasizza l-bżonn li l-infiq tal-fondi tal-UE jiġu analizzati 
minn perspettiva ta’ valur miżjud, inkluż permezz ta’ koordinazzjoni aħjar bejn il-baġits 
nazzjonali u tal-UE;

3. Jenfasizza li l-isfidi fuq perjodu twil ta' żmien relatati mal-kompetittività tal-UE u mat-
tkabbir sostenibbli jridu jiġu riflessi fir-riżorsi baġitarji, li m'għandhomx jipperikolaw il-
finanzjament eżistenti għal programmi tal-UE li għadhom għaddejjin; jenfasizza l-
importanza tar-riċerka, l-innovazzjoni, is-soċjetà tal-informazzjoni u l-enerġija fl-
indirizzar ta’ sfidi ewlenin tas-soċjetà bħat-tkabbir ekonomiku, it-tibdil fil-klima, l-
iskarsezza tal-enerġija u r-riżorsi, is-saħħa u t-tixjiħ; 

4. Jemmen li l-infiq tal-UE għandu jikkonċentra fuq politiki b’valur ċar miżjud Ewropew, 
b’konformità mal-prinċipji tas-sussidjarjetà, il-proporzjonalità u s-solidarjetà;  jenfasizza 
li r-riċerka, l-enerġija u l-infrastruttura ICT huma eżempji ta’ valur miżjud Ewropew;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid l-effiċjenza u l-effettività tal-pakkett tal-istrumenti 
finanzjarji li jmiss permezz ta’ monitoraġġ u rappurtar aħjar dwar indikaturi kwalitattivi 
tal-prestazzjoni;

6. Jemmen li għandu jkun żgurat finanzjar adegwat sabiex il-ftehimiet internazzjonali tal-UE 
jkunu onorati;

Politika tal-enerġija 

7. Huwa tal-fehma li l-qafas finanzjarju multiannwali ġdid għandu jirrifletti l-prijoritajiet u l-
miri politiċi tal-UE fil-qasam tal-enerġija u t-tibdil fil-klima, kif imfisser f’bosta 
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riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew, bħar-Riżoluzzjoni “Lejn Strateġija ġdida dwar l-
Enerġija għall-Ewropa 2011-2020”1, u b’mod partikolari r-Riżoluzzjoni dwar l-Istrateġija 
UE 20202; jenfasizza li l-Unjoni teħtieġ viżjoni fuq pejodu ta’ żmien twil, medju u qasir, 
għal politika effiċjenti u sostenibbli tal-enerġija sal-2050; jinnota li huma meħtieġa 
investimenti sostanzjali fl-infrastruttura Ewropea tal-enerġija, biex ma jiġix ipperikolat l-
ilħuq tal-miri tal-Istrateġija UE 2020 u biex jinkisbu l-objettivi fuq perjodu ta’ żmien twil 
2050;

8. Jitlob li s-sehem tal-enerġija mill-baġit tal-UE jiżdied u jinnota l-potenzjal li għandhom 
strumenti finanzjarji oħra b’valur miżjud Ewropew effettiv biex jingħata kontribut għall-
finanzjament ta' proġetti ewlenin tal-infrastruttura tal-enerġija ta' prijorità Ewropea b’mod 
reġjonalment bilanċjat, fejn, pereżempju, tali proġetti ma jistgħux jiġu ffinanzjati mis-suq, 
kif ukoll għaż-żieda fl-iffinanzjar Ewropew għal tekonoloġiji ġodda u teknoloġija tal-
enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija u l-politiki u l-miżuri ta’ ffrankar ta’ enerġija; 
jiddikjara li dawn tal-aħħar għandhom jibqgħu prijoritajiet ewlenin, li għandhom ikunu 
riflessi u appoġġati mill-perspettiva finanzjarja futura tal-UE u li jonqos il-bżonn ta’ 
infrastruttura addizzjonali għal enerġija ġdida u faċilitajiet ta’ ġenerazjoni u produzzjoni 
tal-enerġija fi kwalunkwe strateġija futura tal-enerġija;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li jinkiseb finanzjament għal perjodu twil ta' żmien, sabiex jiġu 
żviluppati teknoloġiji tal-enerġija innovattivi u sostenibbli, li se jkunu meħtieġa fuq 
perjodu twil ta' żmien u li huma essenzjali għal żvilupp sostenibbli u biex jinħolqu swieq
ġodda għall-industrija tal-UE; jitlob għall-implimentazzjoni immedjata tal-Pjan Strateġiku 
Ewropew għat-Teknoloġija tal-Enerġija (Pjan SET) li jinkludi azzjonijiet konkreti għar-
riċerka fil-qasam ta' teknoloġiji tal-enerġija nodfa, sostenibbli u effiċjenti, li jirrappreżenta 
pass kbir fis-sistema tal-enerġija tal-UE; jitlob ukoll li l-iffinanzjar tal-UE jkun orjentat 
lejn proġetti fuq skala żgħira u deċentralizzati f’dan il-qasam; jenfasizza l-bżonn ta’ 
appoġġ finanzjarju pubbliku f’dan il-qasam; jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu l-finanzi fir-
riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni fil-qasam tal-enerġija, sabiex tiġi 
żviluppata enerġija nadifa u bi prezzijiet raġonevoli għal kulħadd;

10. Jenfasizza l-bżonn li l-impatt tal-iffinanzjar Ewropew jiġi massimmizzat billi jkollu rwol 
ta’ katalizzatur fil-mobilitazzjoni, il-ġbir flimkien u t-tkattir ta’ riżorsi finanzjarji pubbliċi 
u privati għal infrastrutturi ta’ interess Ewropew, inkluż il-Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar 
u rotot oħra għad-diversifikazzjoni tal-provvisti tal-gass;

Politika industrijali

11. Jilqa' bi pjaċir il-fatt li l-Istrateġija UE 2020 tenfasizza l-importanza tal-politika 
industrijali għat-tkabbir sostenibbli, il-benesseri soċjali u ekonomiku, u għall-impjiegi fl-
Ewropa; jitlob viżjoni komprensiva għall-industrija Ewropea fis-sena 2020, bil-ħsieb li 
jiġi żgurat li tinżamm bażi industrijali diversifikata, kompetittiva, sostenibbli u 
b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju, li tiġi żviluppata aktar u li konsegwenza ta' dan 
jinħolqu impjiegi deċenti fil-qasam ambjentali; jappoġġa b'mod qawwi l-kontinwazzjoni 
tal-istrumenti ta' garanzija fil-qafas tal-Programm ta' Qafas għall-Kompetittività u l-

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Novembru 2010 “Lejn Strateġija ġdida dwar l-Enerġija għall-
Ewropa 2011-2020”, P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar l-UE 2020,  P7_TA(2010)0223.
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Innovazzjoni (CIP) u jitlob li r-riżorsi allokati għas-CIP jiġu estiżi u mwessgħin b'mod 
konsiderevoli; jitlob lill-Kummissjoni biex ikun hemm enfasi akbar fuq l-istrumenti 
finanzjarji intermedjarji fil-ġenerazzjoni li jmiss ta' programmi u biex tappoġġahom 
b'fondi u faċilitajiet għall-kondiviżjoni tar-riskji;

12. Ifakkar li l-Parlament Ewropew fl-10 ta' Marzu 2009 talab li l-viżibilità u l-għarfien ta’ 
azzjonijiet politiċi relatati mal-SMEs ikomplu jisaħħu billi jinġabru flimkien l-istrumenti u 
l-fondi Komunitarji eżistenti għall-SMEs taħt intestatura separata fil-baġit tal-UE;

13. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li strumenti ta’ ffinanzjar baġitarji adegwati jiġu allokati 
biex ikunu appoġġati l-objettivi tal-inizjattiva emblematika tal-Istrateġija tal-Effiċjenza 
tar-Riżorsi mressqa mill-Kummissjoni fl-2011;

14. Jenfasizza l-bżonn li l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) ikollu rwol importanti fl-
iffinanzjar tal-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni, speċjalment fir-rigward ta’ proġetti ta’ 
innovazzjoni industrijali;

15. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li jiġu esplorati sorsi ta’ ffinanzjar ġodda għal proġetti 
ewlenin Ewropej tal-investiment f’oqsma bħall-enerġija, it-trasport u l-ICT, li jkollhom 
valur miżjew Ewropew ċar;

Riċerka, innovazzjoni u żvilupp

16. Jemmen li riċerka, innovazzjoni u żvilupp li jirnexxu għandhom jgħinu biex jindirizzaw 
sfidi ewlenin tas-soċjetà, inkluż it-tibdil fil-klima, l-effiċjenza tar-riżorsi, is-saħħa u t-
tixjiħ tal-popolazzjoni, il-ġestjoni u l-mobilità urbana, l-ikel u l-ilma; ifakkar fl-objettiv 
tal-UE li jissaħħu l-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha billi tinkiseb Żona Ewropea ta' 
Riċerka; jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tal-programmi kollaborattivi, transnazzjonali tal-UE, 
orjentati lejn il-politika, bil-ġbir flimkien tal-kompetenzi ta’ riċerka u innovazzjoni biex 
wieħed jirrispondi għall-isfidi fil-livell Ewropew u jiġu indirizzati l-miri ewlenin tas-
soċjetà; jirrikonoxxi r-rwol tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (IET) 
bħala stimolant tat-tkabbir sostenibbli u tal-kompetittività tal-UE, permezz tal-istimolu ta' 
innovazzjoni fost l-aktar avvanzata fid-dinja u jitlob li oqsma ta’ prijorità tal-Komunitajiet 
ta’ Għarfien u Innovazzjoni (KICs) jitwessgħu u jiġu ffinanzjati b’mod dovut; jenfasizza 
l-importanza ta’ sforzi kontinwi għas-simplifikazzjoni tal-iffinanzjar għar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-iżvilupp u biex jiġi żgurat aċċess għall-istituti ta’ riċerka, negozji u 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fuq skala iżgħar; 

17. Jenfasizza li l-kompetittività tal-UE hija dipendenti ħafna fuq il-kapaċità tagħha ta’ 
innovazzjoni, il-faċilitajiet tagħha ta’ riċerka u żvilupp u l-konnessjoni bejn l-innovazzjoni 
u l-proċess ta’ manifattura;

18. Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħaħ, jiġi stimulat u żgurat il-finanzjament tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-iżvilupp fl-UE permezz ta' żieda sinifikattiva fl-ispiża għar-riċerka mill-
2013 u li jkomplu l-isforzi biex l-iffinanzjar tal-innovazzjoni u l-iżvilupp tar-riċerka jkun 
simplifikat u għall-ġestjoni ta’ programmi xierqa; jitlob partikolarment li programmi tal-
ġejjieni għall-iffinanzjar tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni jkunu ffukati fuq temi 
ewlenin tas-soċjetà, biex b’hekk jinkisbu partikolarment sikurezza u effiċjenza akbar tar-
riżorsi; jitlob kooperazzjoni internazzjonali akbar fir-riċerka u l-iżvilupp u iżjed fondi 
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għall-programmi tal-mobilità; iqis li l-appoġġ tal-UE għal proġetti fuq skala kbira 
m’għandux iċekken l-iffinanzjar allokat lir-riċerka f’oqsma oħra u li l-implimentazzjoni 
ta’ tali proġetti għandu jkun immonitorjat adegwatament;

19. Jenfasizza li l-innovazzjoni hija wieħed mill-kontributuri għall-kompetittività u għat-
tkabbir; jitlob li jkun hemm konnessjoni aktar b'saħħitha bejn ir-riċerka bażika u l-
innovazzjoni industrijali; jenfasizza s-suċċess tal-Faċilità ta' Finanzjament għall-
Kondiviżjoni tar-Riskji (RSFF) u jinkoraġġixxi d-disponibilità ta' aktar fondi għall-RSFF; 
jemmen li l-katina sħiħa ta’ innovazzjoni għandha tiġi kkunsidrata, mir-riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien għall-iżvilupp teknoloġiku, id-dimostrazzjoni, id-disseminazzjoni, il-
valorizzazzjoni tar-riżultati u l-integrazzjoni rapida tar-riżultati tar-riċerka fis-swieq; 
jinkuraġġixxi proposti tal-Kummissjoni għal sistema unitarja ta’ protezzjkoni tal-
privattivi, li tnaqqas kunsiderevolment l-ispejjeż ta’ traduzzjoni u amministrazzjoni;

20. Jenfasizza l-bżonn li jissaħħu l-partnerships pubbliċi u privati, inkluż permezz tat-tneħħija 
tal-burokrazija u l-istandardizzazzjoni tal-proċeduri eżistenti; jitlob lill-Kummissjoni 
timplimenta approċċ lejn il-programmi tagħha aktar orjentat lejn ir-riżultati u stimolat 
mill-prestazzjoni;

Soċjetà tal-informazzjoni

21. Jemmen li l-Ewropa għandu jkollha rwol ta' tmexxija fil-ħolqien u fl-applikazzjoni tal-
ICT; jemmen li l-użu tal-ICT jgħin biex tinbena bażi għall-isfidi strutturali attwali u biex 
jinkiseb tkabbir ekonomiku sostenibbli; jenfasizza l-importanza li jitkomplu l-isforzi favur 
aċċess b'veloċità qawwija u minn kullimkien għal broadband ta' veloċità qawwija kemm 
b'linji fissi kif ukoll mobbli għaċ-ċittadini u għall-konsumaturi kollha sal-2020, 
speċjalment fi Stati Membri anqas żviluppati, kif ukoll il-promozzjoni ta’ inizjattivi 
elettroniċi li jiżguraw l-eżekuzzjoni rapida tal-Aġenda Diġitali tal-UE;

22. Jistieden lill-Kummissjoni timpenja ruħha aktar mar-reġjuni sabiex tgħinhom isaħħu l-
kapaċità tagħhom li jassorbu fondi strutturali u fondi għall-iżvilupp rurali allokati għal 
invetimenti ta’ infrastruttura tal-broadband, u biex tipprovdi gwida aktar dettaljata dwar l-
użu tal-fondi minn partnerships pubbliċi/privati u strumenti oħra ta’ ffinanzjar;

23. Jenfasizza li l-ispejjeż tal-inġinerija ċivili huma responsabbli għal perċentwali għolja tal-
ispiża tal-bini ta’ infrastruttura fissa u mobbli u li dawn jistgħu jitnaqqsu permezz ta’ 
ppjanar aħjar u s-sinerġiji tal-programmi;  jitlob għalhekk li l-programmi tal-infrastruttura 
jiġu kkoordinati u integrati aħjar, permezz ta’ ppjanar imtejjeb fil-livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali, sabiex jinkiseb tnaqqis fl-ispejjeż u ssir promozzjoni tal-investiment;

24. Jappoġġa l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex taħdem mal-BEI biex titjieb id-disponibilità 
tal-iffinanzjar għan-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss, u jenfasizza l-ħtieġa li tali 
ffinanzjar ikun dirett lejn proġetti ta’ infrastruttura miftuħa li jappoġġaw diversità ta’ 
servizzi;

25. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-BEI jistabbilixxu proposti konkreti għal strumenti 
finanzjarji ġodda biex jikkompletaw il-metodi ta’ finanzjament eżistenti għall-
infrastruttura tal-broadband, inkluż il-garanzija, l-istrumenti ta’ ekwità u debitu, jew 
kombinazzjoni tagħhom, sar-rebbiegħa tal-2011;
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Politika tal-ispazju

26. Jenfasizza l-importanza strateġika tas-sistemi Ewropej ta' navigazzjoni globali bis-
satelliti (Galileo u EGNOS) u l-programm ta’ Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà 
(GMES) u huwa konvint li l-implimentazzjoni tagħhom se tirrikjedi sorveljanza u 
valutazzjoni intensivi; jitlob li kwalunkwe allokazzjoni futura ta’ fondi għal inizjattivi tal-
ispazju tal-UE, bħal Galileo, tkun taħt intestatura separata u addizzjonali għall-fondi ta’ 
riċerka u innovazzjoni; jenfasizza li l-investiment pubbliku fi proġetti bħal dawn għandhom 
jirrendu benefiċċji lis-settur pubbliku tal-UE permezz ta’ ritorn finanzjarju u politiki 
favorevoli ta’ prezzijiet għaċ-ċittadini tal-UE.
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