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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat speċjali dwar l-isfidi 
tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

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; 
jenfasizza li l-inizjattivi emblematiċi tal-UE deskritti fl-Istrateġija UE 2020 jirrikjedu 
appoġġ finanzjarju sod, kredibbli u sostenibbli mill-UE jekk l-objettivi ċentrali tal-UE 
għall-2020 iridu jintlaħqu;

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 
intensiva, kif ukoll flessibilità baġitarja;

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;

Il-politika tal-enerġija 

4. Huwa tal-fehma li l-qafas finanzjarju multiannwali ġdid għandu jirrifletti l-prijoritajiet 
politiċi tal-UE kif imfissra fl-Istrateġija UE 2020; Jenfasizza li l-Unjoni teħtieġ viżjoni fit-
tul 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; jilqa' bi pjaċir il-pjanijiet għal żieda fis-sehem tal-
enerġija fil-baġit tal-UE bil-ħsieb li jingħata kontribut għall-finanzjament ta' proġetti 
ewlenin tal-infrastruttura tal-enerġija ta' prijorità Ewropea bl-għan li tingħalaq il-ħofra ta' 
madwar EUR 60 biljun fl-investiment identifikata mill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll 
għal finanzjament Ewropew għar-riċerka f'teknoloġiji ġodda u tal-enerġija rinnovabbli; 
huwa tal-fehma li l-effiċjenza tal-enerġija u l-iffrankar tal-enerġija għandhom jibqgħu 
prijoritajiet ewlenin fi kwalunkwe strateġija futura għall-enerġija, b'mod li titnaqqas il-
ħtieġa ta' infrastrutturi ġodda addizzjonali tal-enerġija;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jinkiseb finanzjament għal perjodu twil ta' żmien għall-iżvilupp tat-
teknoloġiji tal-enerġija innovattivi u b'livelli baxxi ta' emissjonijiet tal-karbonju 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; jilqa' bi pjaċir l-implimentazzjoni tal-Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-Enerġija (Pjan SET) li jiddeskrivi azzjonijiet 
konkreti għar-riċerka fil-qasam ta' teknoloġiji tal-enerġija nodfa, sostenibbli u effiċjenti 
b'livelli baxxi ta' emissjonijiet tal-karbonju;

Il-politika industrijali
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6. Jilqa' bi pjaċir il-fatt li l-Istrateġija UE 2020 tenfasizza l-importanza tal-politika 
industrijali għat-tkabbir sostenibbli u għall-impjiegi fl-Ewropa; jitlob viżjoni komprensiva 
għall-industrija Ewropea fis-sena 2020, bil-ħsieb li jiġi żgurat li tinżamm bażi industrijali 
diversifikata u kompetittiva u li tiġi żviluppata aktar, u li konsegwenza ta' dan jinħolqu l-
impjiegi; jappoġġa b'mod qawwi l-kontinwazzjoni tal-istrumenti ta' garanzija fil-qafas tal-
Programm ta' Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP) u jitlob li s-CIP jiġi estiż 
u mwessa' b'mod konsiderevoli; jitlob lill-Kummissjoni biex għall-ġenerazzjoni li jmiss ta' 
programmi tagħmel enfasi akbar fuq l-istrumenti finanzjarji intermedjarji u biex 
tappoġġahom b'fondi u faċilitajiet għall-kondiviżjoni tar-riskji;

7. Ifakkar fit-talba tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 biex ikomplu jissaħħu l-
viżibilità u l-għarfien ta’ azzjonijiet politiċi relatati mal-SMEs billi jinġabru flimkien l-
istrumenti u l-fondi Komunitarji eżistenti għall-SMEs taħt intestatura separata fil-baġit tal-
UE;

Ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-iżvilupp,

8. Jemmen li riċerka, innovazzjoni u żvilupp li jirnexxu jikkontribwixxu biex jindirizzaw l-
isfidi ewlenin ta' żmienna; ifakkar fl-objettiv tal-UE li jissaħħu l-bażijiet teknoloġiċi u 
xjentifiċi tagħha billi tinkiseb Żona Ewropa ta' Riċerka; jirrikonoxxi r-rwol ċentrali tal-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (IET) bħala stimolant ewlieni tat-tkabbir 
sostenibbli u tal-kompetittività tal-UE permezz tal-istimolazzjoni ta' innovazzjoni fost l-
aktar avvanzati fid-dinja; jenfasizza l-importanza li jitkomplu l-isforzi biex jiġi 
ssimplifikat il-finanzjament tar-riċerka, tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li jinżamm, jiġi stimulat u żgurat il-finanzjament tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-iżvilupp fl-UE permezz ta' ġestjoni xierqa tal-programmi u finanzjament 
li jammonta mill-inqas għall-perċentwali tal-baġit totali tal-UE li se jkollu l-FP7 meta 
jispiċċa; jitlob żieda sinifikanti fin-nefqa fuq ir-riċerka mill-2013 'l quddiem, b'mira tal-
UE ta' 1% tal-PGD għal finanzjament pubbliku; jitlob kooperazzjoni internazzjonali akbar 
fir-riċerka u l-iżvilupp;

10. 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 għat-Tqassim tar-Riskju 
Finanzjarju u jinkoraġġixxi t-tqegħid ta' aktar fondi għad-dispożizzjoni tagħha;

Is-soċjetà tal-informazzjoni

11. Jemmen li l-Ewropa għandu jkollha rwol ta' tmexxija fil-ħolqien u fl-applikazzjoni tal-
ICT; 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;

Il-politika tal-ispazju

12. Jenfasizza l-importanza strateġika tas-Sistemi Ewropej ta' Navigazzjoni Globali bis-
Satelliti (Galileo u EGNOS) u huwa konvint li l-implimentazzjoni tagħhom se tirrikjedi 
sorveljanza u valutazzjoni intensivi; jirrikonoxxi li l-iżvilupp tal-politika Ewropea tal-
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ispazju stabbilita dan l-aħħar jimplika b'mod loġiku kapaċità addizzjonali ta' finanzjament 
għall-UE.


