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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. Jinsisti li l-Parlament għadu ma tax l-approvazzjoni tiegħu għar-Regolament dwar il-QFP 
l-ġdid u li l-Kummissjoni għandha l-ewwel tfassal l-Abbozz ta’ Baġit għall-2014 abbażi 
tal-proposta tagħha stess għall-QFP 2014-2020;

2. Jiddispjaċih ħafna li l-Kunsill naqqas EUR 38 biljun fl-Intestatura 1a, li fiha huma 
ffinanzjati l-politiki ewlenin tal-UE dwar l-innovazzjoni, ir-riċerka, l-infrastruttura, l-
SMEs, iż-żgħażagħ u l-edukazzjoni, li huma bżonnjużi biex jindirizzaw il-kriżi 
ekonomika attwali u l-isfidi soċjetali importanti; jemmen li limitu massimu xieraq tal-
pagamenti tal-PAK jagħmilha possibbli li jiġu rilaxxati aktar riżorsi tal-baġit għall-
Intestatura 1a;

3. Jitlob allokazzjoni ambizzjuża tal-fondi għall-programm Orizzont 2020; joġġezzjona bil-
qawwa għal kwalunkwe proposta li l-limiti massimi tal-2014 jkunu aktar baxxi mil-livelli 
tal-2013; jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi linji baġitarji ddedikati għall-
Istrument tal-SMEs, il-Programmi tax-Xjenza fis-Soċjetà u tat-Twessigħ tal-
Parteċipazzjoni, kif ukoll għas-segwitu tal-programmi tal-Ekoinnovazzjoni tas-CIP u tal-
Enerġija Intelliġenti għall-Ewropa;

4. Jemmen li l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandha rwol importanti fl-irkupru 
ekonomiku tal-UE; jitlob li sehem akbar tar-riżorsi finanzjarji jiġi allokat għal dan l-
istrument finanzjarju sabiex jiġi żgurat ingranaġġ ta' investimenti pubbliċi u privati oħrajn; 
jappella, b'mod partikolari, għal fokus fuq bonds tal-proġetti tal-enerġija rinnovabbli u 
bonds tal-proġetti tal-infrastruttura tal-ICT u għal allokazzjoni suffiċjenti għall-grilji 
intelliġenti, speċjalment minħabba s-sinerġiji potenzjali mas-settur tal-ICT;

5. Jisħaq fuq il-bżonn li l-problemi li jiffaċċjaw l-SMEs jiġu indirizzati permezz ta' 
programm ambizzjuż tal-COSME; minħabba s-sitwazzjoni partikolarment diffiċli tal-
aċċess għall-finanzi, jitlob li mill-anqas 60 % tal-baġit tal-COSME jiġi allokat għall-
istrumenti finanzjarji;

6. Jinsisti li l-proġetti ewlenin tal-infrastruttura tal-UE (bħal Galileo u Copernicus) iridu jiġu 
ffinanzjati barra mill-baġit tal-QFP u f’livell ogħla minnu, u jinsisti li l-ebda fond tal-UE 
ma jista' jintuża biex ikopri qbiż addizzjonali tal-ispejjeż previsti jew biex ikopri l-ispejjeż 
tal-proġett tal-ITER;

7. Jemmen li governanza u koordinazzjoni aħjar tal-infiq bejn l-UE u l-Istati Membri huma 
meħtieġa sabiex tiġi implimentata l-istrateġija UE 2020; jitlob li jsir użu aħjar tal-
finanzjament eżistenti tal-UE b’attenzjoni għal valur miżjud tal-UE, razzjonalizzazzjoni 
effikaċi u effetti ta’ ingranaġġ; jitlob li l-proċess tas-Semestru Ewropew jimmonitorja l-
investimenti fir-riċerka, l-innovazzjoni, il-politika industrijali u l-SMEs.


