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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala 
l-Kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jemmen li r-riċerka u l-innovazzjoni huma kruċjali għalbiex jiġu indirizzati l-isfidi globali 
u li l-innovazzjoni hija indirizzata bl-aktar mod effettiv fil-livell reġjonali;

2. Jinnota b’sodisfazzjoni li, għall-perijodu 2007-2013, ġew allokati fi ħdan il-Fondi 
Strutturali (SF) EUR 86 biljun b’appoġġ għall-innovazzjoni (25% tal-ammont totali), li 
minnhom l-allokazzjoni għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (R&D) fundamentali 
jammontaw għal EUR 50 biljun, ekwivalenti għall-baġit totali tas-Seba’ Programm Qafas 
għar-Riċerka (FP7);

3. Jemmen li l-impatt ta’ dawn il-fondi ddestinati jista’ jitjieb ulterjorment bl-użu 
komplementari ta’ politiki reġjonali, ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni, u ta’ koordinazzjoni 
aħjar bejniethom, f’livell kemm ta' UE, kemm reġjonali;

4. Jemmen – filwaqt li jirrikonoxxi li l-programmi tal-Komunità bħalma huma l-SF, il-FP7 u 
s-CIP għandhom fokus, mekkaniżmu u amministrazzjoni primarji differenti – li r-regoli, 
proċeduri u prattiki differenti jfixklu bla ħtieġa l-implimentazzjoni effettiva; jitlob li jkun 
hemm approċċ aktar armonizzat, koordinazzjoni aħjar u aktar skambju ta’ tagħrif bejn il-
programmi differenti; jitlob lill-Kummissjoni li tiffaċilita u tagħti gwida konġunta dwar l-
opportunitajiet ta’ finanzjament mill-Komunità permezz ta' noti ta' gwida ex-ante;

5. Jitlob lill-awtoritajiet reġjonali jagħmlu użu aħjar mill-SF ħalli jibnu l-kapaċità għar-
riċerka, l-għarfien u l-innovazzjoni fir-reġjuni tagħhom, billi dan jippermettilhom jieħdu 
sehem fl-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni tal-UE; jinkoraġġixxi lir-reġjuni 
jistabbilixxu l-prijoritajiet tagħhom ta' R&D b'mod li jkunu komplementari għal dawk tal-
FP7;

6. Jappoġġja kollaborazzjoni isħaħ bejn il-punti ta’ kuntatt nazzjonali tal-FP7, il-ġesturi tal-
programmi tal-R&D u tal-aġenziji reġjonali tal-innovazzjoni, billi jippermettu li l-aspetti 
jew il-fażijiet differenti tal-proġetti ta' riċerka u żvilupp jiġi ffinanzjati minn għejun 
differenti;

7. Jistieden lill-Istati Membri jiddestinaw aktar fondi mill-SF għar-riċerka u l-innovazzjoni,
isaħħu l-kapaċitajiet tagħhom ta’ riċerka, jappoġġjaw il-clusters innovattivi u jiżviluppaw
u jimplimentaw strateġiji reġjonali ta’ innovazzjoni b’kollaborazzjoni mas-settur privat;


