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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa’ l-proċess tas-Semestru Ewropew, li huwa maħsub biex tinkiseb governanza 
ekonomika iktar b’saħħitha; jemmen li implimentazzjoni b’suċċess tal-Istrateġija UE2020 
tirrikjedi impenji finanzjarji sostanzjali, ikkoordinati u adegwati, biex jintlaħqu l-
prijoritajiet kemm fil-livell tal-UE kif ukoll tal-Istati Membri, u li kwalunkwe limitu fl-
approprjazzjonijiet tal-baġit tal-UE jipperikola t-twettiq tagħha;

2. Jirrimarka li titjib fil-kundizzjonijiet tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, 
partikolarment fir-rigward tal-prijoritajiet dwar l-enerġija sostenibbli, it-teknoloġiji ta’ 
ħażna tal-enerġija, l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u t-teknoloġiji ekoloġiċi, huwa 
fundamentali biex isir progress rigward l-ilħiq tal-objettivi tal-Istrateġija UE2020; jitlob li 
mhux biss ikun hemm żidiet fil-baġit iżda wkoll li jiġu introdotti iktar kriterji b’rabta 
mas-sostenibilità fil-programmi tal-UE dwar ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni;

3. Ifakkar li s-Seba Programm ta’ Qafas għandu jiġi implimentat bis-sħiħ; jappoġġa sforzi 
biex, flimkien mal-BEI u mal-FEI, jiġu żviluppati mezzi innovattivi għall-kisba ta’ 
investimenti u għat-trawwim tar-riċerka u l-innovazzjoni, bħall-Faċilità ta’ Finanzjament 
bi Tqassim tar-Riskju (RSFF); jappoġġa r-rilaxx ta’ iktar approprjazzjonijiet tal-baġit 
għall-RSFF, iżda jitlob li jintużaw iktar mis-SMEs;

4. Jitlob li jkun hemm implimentazzjoni ulterjuri tal-Att tan-Negozji ż-Żgħar, bl-
introduzzjoni ta’ azzjonijiet politiċi relatati mas-SMEs, inklużi miżuri għat-titjib tal-
aċċess u programme speċifiċi ta’ żvilupp u mekkaniżmi finanzjarji innovattivi; jitlob biex 
il-Programm Qafas dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni – li huwa programm ewlieni 
tas-SMEs – jiġi mtejjeb;

5. Jemmen li objettivi ċari fil-politika tal-enerġija sostenibbli, fl-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u fil-politika tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi jistgħu jipprovdu benefiċċji f’termini 
ta’ spejjeż għall-ekonomija Ewropea kollha kemm hi; jitlob biex ir-riżorsi pubbliċi u 
privati tal-UE u tal-Istati Membri jiġu allokati lill-investimenti f’dawn is-setturi 
prijoritarji;

6. Jenfasizza li governanza adegwata, ippjanar preċiż, ġestjoni finanzjarja fis-sod, limiti ċari 
dwar il-parteċipazzjoni tal-UE u linja baġitarja separati għandhom jiġu żgurati għal 
proġetti fuq skala kbira qabel ma jiġi allokat kwalunkwe finanzjament addizzjonali; 
jenfasizza li l-allokazzjoniet tal-UE għal proġetti bħal dawn m’għandhomx jirriżultaw 
minn programmi oħra tar-riċerka u l-iżvilupp, u li kwalunkwe spiża addizzjonali li tista’ 
tinħoloq għandha tkun koperta mill-Istati Membri jew mill-partijiet ikkonċernati fis-settur 
privat; jirrimarka li, b’rabta ma’ Galileo, l-utenti tas-Servizz Pubbliku Regolat u s-Servizz 
Kummerċjali għandhom jikkontribwixxi fil-ħlas tal-ispejjeż.


