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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza l-importanza tar-riċerka u l-iżvilupp biex jintlaħqu l-isfidi l-kbar li qiegħda 
tħabbat wiċċha magħhom l-Unjoni Ewropea, partikularment fil-qafas tal-Istrateġija UE 
2020; ifakkar li l-politika ta' koeżjoni tikkontribwixxi sostanzjalment għall-finanzjament 
tar-riċerka u l-iżvilupp fir-reġjuni;

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni li għandhom l-għan li jissimplifikaw il-proċeduri 
amministrattivi għas-sejħiet għall-offerti kumplessi u li jiswew il-flus u l-proċedura ta’ 
implimentazzjoni fi ħdan il-programmi qafas tar-riċerka, partikularment l-introduzzjoni 
gradwali ta' finanzjament ibbażat fuq ir-riżultati u fuq elementi standard għall-persunal 
tal-proġett ikkonċernat; jissuġġerixxi li jikkunsidra mill-ġdid l-hekk imsejħa regola 
'proġett wieħed għal kull suġġett' u jħeġġeġ it-twaqqif ta' approċċ tematiku axxendenti 
aktar flessibbli biex jitħaffef il-proċess li jwassal għall-implimentazzjoni ta' ideat 
innovattivi. jenfasizza, madankollu, li minħabba l-imprevedibbiltà inerenti tar-riċerka, 
anke l-proġetti li r-riżultati tagħhom ma jistgħux ikunu magħrufa b’mod ċar minn qabel 
huma ta’ valur; josserva wkoll li għandu jkun ċar dwar kif ir-regoli ta’ verifika għandhom 
jiġu interpretati sabiex issir differenza ċara bejn l-irregolaritajiet u l-frodi ntenzjonat;

3. Jilqa' d-diskussjonijiet attwali tal-istituzzjonijiet tal-UE dwar il-ħtieġa li tiġi ssimplifikata 
l-politika tal-iżvilupp reġjonali bil-għan li ssir aktar trasparenti, li tkun aktar aċċessibbli 
għall-parteċipanti li għandhom nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji u li tkun aktar effikaċi kif 
ukoll li tipprovdi tisħiħ fis-sigurtà legali għall-benefiċjarji; iqis li l-prattiki tajba li ġew 
identifikati matul dan il-proċess jistgħu jkunu utli għas-simplifikazzjoni tal-
implimentazzjoni tas-Seba' Programm Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku;

4. Jenfasizza li l-aċċess tal-benefiċjarji għal proġetti fl-oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni 
jeħtieġ kapaċità teknika kbira u għarfien tajjeb tal-proċeduri amministrattivi u finanzjarji 
u, għalhekk, dan l-aċċess huwa diffiċli mmens għall-applikanti żgħar bħal SMEs u istituti 
ta’ riċerka żgħar li jinstabu f’reġjuni periferiċi; ifakkar li daqs 90% tan-negozji fl-Ewropa 
huma SMEs u li hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata l-parteċipazzjoni sħiħa u totali tal-SMEs fl-
użu tar-riżorsi FP7;

5. Huwa tal-opinjoni li d-diversi għodod tal-Unjoni Ewropea għall-koeżjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni għandhom jiġu implimentati b’mod integrat bil-għan li tiġi żgurata l-
effettività tagħhom; jenfasizza l-ħtieġa ta’ riċerka tas-sinerġiji bejn dawn l-għodod u li 
jiġu eliminati l-ostakli lil tali sinerġiji, partikularment billi jiġu armonizzati r-regoli tal-
verifika u tal-eliġibilità tal-ispejjeż biex tiġi ssimplifikata l-implimentazzjoni min-naħa 
tal-benefiċjarji;

6. Iqis li l-livell reġjonali huwa l-livell li huwa l-aktar adattat biex jiġu stimolati r-riċerka u l-
innovazzjoni bis-saħħa tal-viċinanza bejn l-universitajiet, l-organiżmi pubbliċi tar-riċerka, 
l-intrapriżi l-kbar, l-SMEs u l-awtoritajiet pubbliċi reġjonali, partikularment fi ħdan 
gruppamenti żgħar; jinnota wkoll li t-trawwim tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-livell 
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reġjonali jista’ jgħin fit-tnaqqis tan-nuqqas ta' parità ekonomika, soċjali u reġjonali 
eżistenti; jinkoraġġixxi, madankollu, il-livelli differenti (reġjonali, nazzjonali u 
Komunitarji) biex jikkoordinaw aħjar l-isforzi tagħhom fil-qafas ta' programmazzjoni fil-
livell Ewropew tal-attivitajiet ta' riċerka u żvilupp; jenfasizza wkoll il-ħtieġa ta’ 
konnessjonijiet aħjar bejn l-akkademja u l-industrija;  

7. Ifakkar li bħal politika tal-iżvilupp reġjonali, is-Seba' Programm Qafas għar-riċerka u l-
iżvilupp teknoloġiku, huwa bbażat fuq il-prinċipji tas-sħubija u tal-kofinanzjar; jaffirma l-
impenn tiegħu għal dawn il-prinċipji ta’ ġestjoni tajba u jitlob li jibqgħu jiġu applikati 
minkejja r-restrizzjonijiet fuq l-ispejjeż pubbliċi li huma r-riżultat tal-kriżi ekonomika;

8. Ifakkar li s-Seba' Programm Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku jiffoka fuq 
proġetti ta’ skala kbira li jista' jkollhom impatt konkret fuq l-attività ekonomika, l-
innovazzjoni tal-programmi ta' produzzjoni u l-garanzija ta' produzzjoni futura b'valur 
miżjud qawwi u, għalhekk, il-ħolqien tal-impjiegi u t-titjib tal-kapaċità kompetittiva 
globali tal-Unjoni Ewropea; jinnota li d-dinamiżmu ġġenerat minn proġetti ta’ eċċellenza, 
f’oqsma kemm ta’ riċerka applikata u fundamentali, għandu benefiċċji fuq it-totalità tat-
territorju tal-Unjoni Ewropea, hu x'inhu l-livell attwali tiegħu ta' żvilupp xjentifiku, 
partikularment jekk is-sinerġija tinkiseb bil-fondi tal-politika reġjonali u jikkompleta 
b’mod effiċjenti d-dimensjoni territorjali tal-għodod tal-politika ta’ koeżjoni, fl-interess 
kemm tal-iżvilupp ibbilanċjat kif ukoll tal-kompetittività; jinnota madankollu li għandha 
tingħata attenzjoni partikulari wkoll għal proġetti żgħar, li aktarx ikollhom impatt konkret, 
pereżempju billi tissaħħaħ ir-rabta bejn l-innovazzjoni u l-integrazzjoni soċjali;

9. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippublika analiżi tal-livelli ta’ parteċipazzjoni ta’ Stati 
Membri differenti fis-Seba' Programm Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku 

10. Jinnota li ż-żieda fid-differenzi reġjonali rigward il-potenzjal tar-riċerka u l-iżvilupp hija 
sfida li għandha tiġi indirizzata mhux biss fil-qafas tal-Politika ta' Koeżjoni iżda wkoll 
permezz tal-politika dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni;

11. Huwa tal-opinjoni li għandhom jiġu inkoraġġuti l-iskambji professjonali mingħajr 
madankollu ma titħeġġeġ il-ħarba tal-imħuħ mill-Unjoni Ewropea għal inħawi oħra tad-dinja 
u, fl-Unjoni stess, mill-ifqar pajjiżi għal dawk aktar sinjuri, li jmur kontra l-politika ta' 
koeżjoni Ewropea;



AD\829072MT.doc 5/5 PE443.141v02-00

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 6.9.2010

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

34
0
5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor 
Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore 
Caronna, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria 
Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Constanze Angela 
Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia 
Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, 
Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno 
Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Karima Delli, Pat the Cope Gallagher, Ivars Godmanis, Catherine 
Grèze, Lena Kolarska-Bobińska, Veronica Lope Fontagné, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Evžen Tošenovský, 
Sabine Verheyen


