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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza li l-innovazzjoni tista’ tiġi indirizzata bl-aktar mod effikaċi fil-livell reġjonali, 
fejn il-viċinanza fiżika tippromwovi s-sħubija bejn l-atturi differenti bħall-universitajiet, l-
organizzazzjonijiet ta’ riċerka, kumpaniji kbar, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u l-
awtoritajiet reġjonali u lokali, b’mod partikulari fi ħdan raggruppamenti; jinnota li l-
industriji l-iktar dinamiċi mill-aspett teknoloġiku mhux bilfors jinsabu ġewwa jew qrib 
bliet kapitali iżda fil-viċinanzi tal-universitajiet l-iktar innovattivi;

2. Jindika li l-interventi mmirati għall-innovazzjoni għandhom jifformaw parti minn 
strateġiji reġjonali ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti; jinnota li l-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti jistgħu jiżguraw użu aktar effiċjenti u effikaċi tal-fondi 
pubbliċi u jsaħħu l-investiment privat fil-livell reġjonali;

3. Jistieden lir-reġjuni kollha jinvestu fl-innovazzjoni u jaġġustaw l-istrateġiji għall-
innovazzjoni tagħhom biex iżidu l-effiċjenza tagħhom, itejbu l-kapital uman tagħhom u 
jsaħħu l-kapaċità u r-rieda tal-impriżi tagħhom li jkunu innovattivi u kompetittivi fuq 
livell internazzjonali;

4. Jindika li dawk li huma responsabbli mit-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livell reġjonali 
għandhom ikunu kompletament konxji dwar il-potenzjal għat-tkabbir ekonomiku li l-
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni joffru fir-reġjuni kollha, peress li l-biċċa l-kbira tal-
innovazzjonijiet jinħolqu fil-livell tal-interfaċċja prattika (innovazzjonijiet ibbażati fuq id-
domanda u fuq l-utent) u fil-biċċa l-kbira tagħhom huma ffinanzjati mill-FEŻR; jinnota 
għalhekk li, sal-punt li l-attivitajiet ta' innovazzjoni mhux bilfors jew prinċipalment 
jirrikjedu l-eżistenza ta' stabbilimenti ta' edukazzjoni ogħla, anke dawk ir-reġjuni mingħajr 
universitajiet u ċentri ta’ riċerka għandhom ikunu kapaċi jiżviluppaw il-kapaċitajiet ta' 
innovazzjoni proprji u jisiltu l-benefiċċju massimu mir-riżorsi u mill-beni reġjonali u 
lokali f’termini ta’ potenzjal għall-innovazzjoni;

5. Jinnota li t-trawwim tal-innovazzjoni fil-livell reġjonali jista’ jgħin sabiex jitnaqqsu l-
inugwaljanzi reġjonali; minkejja dan, jinkuraġġixxi l-livelli differenti (reġjonali, 
nazzjonali u tal-UE) biex jikkoordinaw l-isforzi tagħhom b’mod aktar effikaċi bħala parti 
mill-ippjanar tal-attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp madwar l-Ewropa;

6. Jindika li l-innovazzjoni – kemm fit-tfassil tal-politika u fl-attivitajiet tan-negozji u taċ-
ċentri ta' riċerka – hija ta’ importanza fundamentali biex tingħata sostanza lill-politika ta’ 
koeżjoni territorjali tal-UE u li, minħabba n-natura proprja tagħha, tista’ tagħti kontribut 
deċiżiv biex jintlaħqu l-objettivi ta’ koeżjoni u biex jingħelbu l-ostakoli għal din il-
koeżjoni fiż-żoni b’karatteristiki ġeografiċi u demografiċi speċifiċi;

7. Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-ħiliet kummerċjali taż-żgħażagħ Ewropej billi 
jadottaw pjanijiet nazzjonali speċjali sabiex il-perspettiva tal-innovazzjoni tiġi integrata 
fis-setturi edukattivi kollha u fil-livelli kollha; jindika li l-aħjar mod biex jiġu implimentati 
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dawn il-pjanijiet u biex tingħata spinta lill-innovazzjoni fl-Ewropa huwa permezz ta’ 
koperazzjoni mill-qrib bejn is-setturi pubbliċi u privati;

8. Hu tal-fehma li, peress li l-innovazzjoni hija kunċett kumpless, għandhom jissaħħu l-
isforzi ta’ innovazzjoni mhux teknoloġika, u li, f’dan il-kuntest, għandhom jitferrxu l-
aħjar prattiki rigward dan it-tip ta’ innovazzjoni, u għandhom jiġu speċifikati r-regoli l-
kundizzjonijiet dwar l-aċċess għall-finanzjament tal-UE abbażi ta’ approċċ miftuħ u li 
jinkludi kollox;

9. Jiġbed l-attenzjoni għall-kontribut li d-diversità kulturali tagħti lill-innovazzjoni; 
jikkunsidra, f’dan ir-rigward, li l-azzjoni biex tiġi ssalvagwardjata u promossa d-diversità 
kulturali reġjonali għandha tingħata rwol prominenti fil-politika ta’ innovazzjoni;

10. Jisħaq fuq il-fatt li sabiex jiżdied il-potenzjal tal-innovazzjoni tar-reġjuni Ewropej, hemm 
bżonn ta’ koordinament u sinerġija bejn il-politiki ta’ koeżjoni, ta’ riċerka u tal-
innovazzjoni, kif ukoll bejn id-diversi strumenti tagħhompolitiki, fil-livell reġjonali, 
nazzjonali u tal-UE, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-effikaċja tagħhom; jefnasizza f'dan il-kuntest 
il-ħtieġa li jitfittxew strumenti biex jeliminaw l-ostakoli għal dawn is-sinerġiji, jitneħħa x-
xkiel bejn il-programmi u jesploraw il-possibilitajiet ta' semplifikazzjoni ulterjuri, b’mod 
partikulari billi jiġu armonizzati r-regoli dwar l-implimentazzjoni ta' dawn l-istrumenti ta' 
politika, l-ivverifikar tagħhom u l-eliġibilità tal-ispejjeż; jemmen li hemm bżonn li l-
proċeduri għall-użu tal-fondi tal-UE jkomplu jiġu ssemplifikati, bil-għan li tiġi żgurata l-
flessibilità tagħhom u li titnaqqas il-burokrazija żejda għar-riċerkaturi u għall-innovaturi, 
biex b’hekk ikunu jistgħu jiddedikaw aktar ħin għal xogħolhom; 

11. Jisħaq fuq ir-rwol fundamentali tar-reġjuni fit-tfassil tal-politiki biex jistimulaw l-
innovazzjoni fil-livell nazzjonali; jindika, madankollu, li, f’ħafna Stati Membri, il-baġits 
reġjonali u lokali mhumiex biżżejjed u l-baġits nazzjonali għall-innovazzjoni huma baxxi; 

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu identifikati 'innovaturi reqdin', b’mod partikulari fost l-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju; jindika r-rwol importanti li jiżvolġu l-organizzazzjonijiet 
intermedji fl-identifikazzjoni tal-innovaturi reqdin, fil-forniment ta’ inċentivi, fl-għoti ta’ 
pariri u fl-appoġġ għall-innovazzjoni; hu tal-fehma li dawn l-organizzazzjonjiet għandhom 
jissaħħu u li għandu jiġi żviluppat għalihom programm immirat lejn it-titjib tat-taħriġ, tal-
kwalifiki u tal-għarfien espert, u li fil-ġejjieni għandha tikber l-importanza ta' mudelli għal 
korsijiet ta' taħriġ bi skop doppju għal żewġ professjonijiet;

13. Jenfasizza l-importanza tal-kapital uman fl-innovazzjoni; jiġbed l-attenzjoni, f’dan ir-
rigward, għar-rwol tal-FSE fit-tagħlim ta’ tul il-ħajja għall-ħaddiema;

14. Hu tal-fehma li approċċ ta’ governanza fuq diversi livelli li jiffunzjona sewwa huwa 
prekundizzjoni biex jiġu stabbiliti u implimentati b’suċċess l-objettivi tal-politika ta’ 
innovazzjoni; jindika, f’dan ir-rigward, li l-politika reġjonali għandha metodoloġija 
kkonsolidata għall-approċċ integrat u tipprovdi sistema ta’ governanza maħduma sewwa 
kapaċi li tqanqal l-investiment lokali;

15. Jikkunsidra li hemm bżonn li d-dimensjoni tal-innovazzjoni tkun integrata b’mod xieraq 
fil-programmi kollha ta’ finanzjament tal-UE, inkluż il-Fond ta’ Koeżjoni, biex b’hekk 
jiġi żgurat livell sostanzjali ta’ finanzjament li jkun jikkorrispondi mal-ħtiġijiet tal-partijiet 
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interessati kollha fil-kamp tal-innovazzjoni;

16. Jenfasizza l-ħtieġa għat-tisħiħ tar-rabtiet bejn l-istrumenti baġitarji tal-UE u l-
finanzjament tal-BEI; jirrikonoxxi l-potenzjal ta’ lieva tal-investiment ta’ dawn is-sorsi ta’ 
finanzjament u jitlob li dawn jissaħħu, speċjalment fir-rigward ta’ Jeremie u Jessica; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati strumenti ta’ finanzjament indirizzati għaċ-ċirkustanzi 
u l-ħtiġijiet speċifiċi tal-iżgħar kumpaniji u li l-proċeduri biex wieħed jikseb aċċess għall-
finanzjament jiġu ssemplifikati konsiderevolment;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra programmi ffinanzjati minn fondi differenti għall-
Istati Membri u r-reġjuni li jixtiequ jużawhom; jikkunsidra li dan jikkontribwixxi għall-
ħidma b’mod iktar integrat u flessibbli u jżid l-effikaċja tal-interazzjoni bejn id-diversi 
fondi (il-Fondi Strutturali u l-Programmi Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp);

18. Jenfasizza l-importanza li ssir differenza bejn l-innovazzjoni u r-riċerka; jindika li l-
innovazzjoni hija proċess soċjoekonomiku trasversali kumpless, li jinvolvi sforzi biex 
jiżdiedu n-nefqa fir-riċerka u l-iżvilupp, u l-appoġġ għall-SMEs u għall-attivitajiet ta’ 
teknoloġija avvanzata u li jiffoka fuq l-iżvilupp ta’ sistemi integrati bbażati fuq il-
karatteristiki u l-ispeċifiċitajiet tat-territorji differenti;

19. Jemmen li l-politika ta’ innovazzjoni jeħtieġ tkun relatata mal-politiki għall-edukazzjoni, 
għat-taħriġ u għas-suq tax-xogħol; huwa favur sforzi biex iċ-ċittadini u l-ħaddiema 
jitqanqlu biex jappoġġaw il-proċessi ta’ bidla, permezz tal-inkwadrar u l-implimentazzjoni 
ta’ strateġiji politiċi inklużivi għall-innovazzjoni, bil-għan li jitħaffef l-iżvilupp ta’ 
prodotti u servizzi innovattivi u li titwitta t-triq għal aktar impjiegi u tkabbir;

20. Jilqa’ l-proposta ta’ tnedija tas-Sħubijiet Ewropej għal Innovazzjoni bħala għodda li 
tgħaqqad lill-partijiet interessati bejn politiki, setturi u fruntieri differenti biex titħaffef l-
innovazzjoni sabiex jiġu affrontati l-isfidi soċjetali ewlenin; jinnota li s-sħubijiet u l-
istrumenti tal-politika reġjonali li jindirizzaw dawn l-isfidi, b’referenza partikulari għar-
raggruppamenti Ewropej ta’ koperazzjoni territorjali, għandhom jiġu allinjati aħjar u jsir 
tabilħaqq aċċessibbli għad-diversi reġjuni, u li s-sħubijiet għandhom jikkapitalizzaw fuq l-
esperjenza miksuba permezz tal-inizjattivi nazzjonali u reġjonali eżistenti b’karatteristiki 
simili; jitlob, għal dan il-għan, koperazzjoni aktar mill-qrib bejn ir-reġjuni, speċjalment 
permezz tal-programmi li jinvolvu skambji, inizjattivi ta’ taħriġ u l-kondiviżjoni tal-aħjar 
prattiki; jitlob biex jittejjeb l-aċċess tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għall-appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni; 

21. Jikkunsidra li għandha tingħata prijorità biex jitħeġġeġ l-iżvilupp fil-livell reġjonali ta’ 
kultura ta’ innovazzjoni, kemm fost l-imprendituri, iż-żgħażagħ li jkunu qed iwettqu 
taħriġ vokazzjonali u l-ħaddiema, kif ukoll fost is-sħab li jkollhom influwenza fuq l-
attivitajiet kummerċjali, bħal dawk responsabbli mit-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livell 
pubbliku reġjonali, iċ-ċentri ta’ riċerka, ir-raggruppamenti kummerċjali u l-entitajiet ta’ 
finanzjament, li sikwit ma jkunux konxji biżżejjed tal-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni tal-
kumpaniji fir-reġjun tagħhom, b’mod partikulari tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(inklużi l-mikroimpriżi u d-ditti artiġjanali);
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22. Jisħaq fuq il-fatt li l-potenzjal innovattiv sħiħ tar-reġjuni tal-UE għandu jitqanqal sabiex 
jintlaħaq l-objettiv Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u jindika 
li l-politika reġjonali futura għandha titratta din l-isfida bħala prijorità ewlenija. jemmen li 
din il-prijoritizzazzjoni tapplika għall-objettivi kollha tal-politika reġjonali, u jenfasizza l-
ħtieġa li jiġi żgurata li l-kompetittività tal-Ewropa tkun garantita minn standards dinjijin; 
jitlob li l-industrija tiġi involuta fl-ekoinnovazzjoni, billi l-imprendituri għandhom rwol 
importanti ħafna fit-tixrid tal-ekoinnovazzjoni b'mod aktar estensiv fil-livell reġjonali; 
jinnota, f'dan ir-rigward, li l-informazzjoni għall-imprendituri – billi jintwerew 
opportunitajiet kummerċjali ġodda – se tkun kruċjali għas-suċċess ta' strateġija mmirata 
għall-iżvilupp ta' ekonomiji b'użu effiċjenti tar-riżorsi u ta' industriji sostenibbli; 
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