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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. Ifakkar li r-riċerka u l-innovazzjoni huma strumenti importanti għall-UE sabiex iżżomm u 
ssaħħaħ il-pożizzjoni kompetittiva tagħha, u jenfasizza l-kontribuzzjoni konsiderevoli tal-
politika ta' koeżjoni fl-iżvilupp tar-riċerka u l-innovazzjoni fir-reġjuni; jenfasizza, f'dan ir-
rigward, li s-sinifikat tal-għajnuna reġjonali għall-innovazzjoni, ir-riċerka u l-
intraprenditorija żdied ġustament matul id-deċennji; jinnota li madwar EUR 86 biljun 
f'fondi tal-politika ta' koeżjoni - madwar 25 % tal-baġit kollu għall-politika ta' koeżjoni -
ġew allokati għal dawn l-għanijiet, u jitlob lill-Kummissjoni tanalizza jekk il-proġetti tal-
innovazzjoni ffinanzjati taħt il-fondi strutturali jistax jiġi żgurat li jingħataw l-istess livell 
ta' viżibilità bħal dawk iffinanzjati taħt il-Programmi Qafas; jikkunsidra li, f'konformità 
mal-prinċipji u l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-inizjattiva emblematika "Unjoni 
ta' Innovazzjoni", din it-tendenza għandha tinżamm fi kwalunkwe każ, b'riflessjoni tal-
iżvilupp sostenibbli (inklużi s-sostenibbiltà ambjentali kif ukoll dik soċjali) fl-allokazzjoni 
tal-fondi - politika reġjonali b'saħħitha u li għandha biżżejjed riżorsi hija prekondizzjoni 
f'dan ir-rigward; jitlob koordinazzjoni ċara bejn l-inizjattivi eżistenti u ġodda taħt l-
Istrateġija Ewropa 2020, u jħeġġeġ, fost oħrajn, innovazzjonijiet fis-soċjetà bbażati fuq 
sħubijiet bejn "il-pubbliku - il-privat - u ċ-ċittadini";

2. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġu mħeġġa iktar koordinazzjoni u sinerġiji bejn il-qafas strateġiku 
komuni tal-futur għall-politika reġjonali u l-qafas strateġiku komuni tal-futur għall-
programmi għar-riċerka u għall-innovazzjoni sabiex jissaħħu ċ-ċikli Ewropej ta’ 
innovazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura l-komplimentarjetajiet, u tistabbilixxi kif 
dawn għandhom jinkisbu fil-prattika; jenfasizza f'dan ir-rigward, il-possibbiltajiet li 
jinħolqu sinerġiji bejn iż-żewġ politiki, filwaqt li jiġi żgurat l-infurzar tat-tnejn li huma;
jenfasizza li sfida maġġuri għall-Istati Membri u r-reġjuni hija li jinħolqu strateġiji bejn l-
istrumenti differenti ta' finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni, kemm fis-settur 
pubbliku kif ukoll f'dak privat, u li jiġi ffinanzjat is-segwitu sabiex jinxterdu r-riżultati ta' 
proġetti bħal dawn u jsiru viżibbli; jistieden lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari 
għall-implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki fil-livell nazzjonali u f’dak reġjonali, b’mod 
speċjali fejn ir-responsabilità għall-fondi differenti tal-UE taqa’ taħt awtoritajiet 
nazzjonali differenti, sabiex ikun hemm komplimentarjetà aħjar bejn il-programmi 
relevanti;

3. Jirrimarka li, xi kultant, meta r-riżorsi finanzjarji jkunu skarsi, ikun kruċjali li l-
finanzjament jiġi allokat lil prijoritajiet magħżula b’mod intelliġenti fir-reġjuni sabiex 
tintlaħaq massa kritika; 

4. Jitlob li, fid-dawl tal-orjentazzjoni futura tal-politika ta' koeżjoni lejn l-Istrateġija 
Ewropa 2020, il-prijorità tal-"innovazzjoni" tkun obbligatorja għar-reġjuni tal-Objettiv 1 u 
Objettiv 2, u li din il-prijorità għandha tiġi riflessa fil-finanzjament allokat fil-livelli 
kollha; madankollu, jirrimarka li l-istabbiliment biss ta’ objettivi għal riċerka u żvilupp 
ulterjuri u għal żieda fin-nefqa fuq l-innovazzjoni, mhuwiex se jwassal għall-kisba ta’ 
riżultati, sakemm dawn il-miżuri ma jiġux akkumpanjati mill-iżvilupp strutturali ġenerali 
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fis-soċjetajiet; 

5. Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi, alternattivament, aktar inċentivi għall-użu tas-sussidji 
tal-Fondi Strutturali fil-qasam tal-innovazzjoni;

6. Jirrakomanda approċċ "minn isfel għal fuq" għall-innovazzjoni u jenfasizza l-ħtieġa għall-
parteċipazzjoni attiva u l-involviment tal-partijiet interessati lokali u reġjonali kollha fit-
tfassil u l-eżekuzzjoni tal-istrateġiji tal-innovazzjoni reġjonali tagħhom;

7. Jitlob lir-reġjuni, skont l-approċċ tal-"ispeċjalizzazzjoni intelliġenti", jiżviluppaw strateġiji 
innovattivi maħsuba apposta li huma bbażati fuq kompetenzi reġjonali, punti b'saħħithom 
u assi attwali; jirrakomanda li r-reġjuni li jispeċifikaw kif sinerġiji potenzjali bejn l-
assistenza tal-Fondi Strutturali u l-programmi ta' riċerka u innovazzjoni tal-futur jistgħu 
jintużaw b'mod prattiku bl-għan li jiġu stabbiliti raggruppamenti internazzjonali 
kompetittivi b'saħħithom u poli tal-eċċellenza reġjonali u bil-għan li jlaħħqu ma' reġjuni 
oħra, biex b'hekk tissaħħaħ l-ekonomija reġjonali;

8. Jirrimarka, madankollu, li minbarra l-interess tar-reġjuni individwali fit-tkabbir 
ekonomiku, l-UE kollha għandha tidher bħala żona innovattiva bil-ħsieb li jkun hemm 
komplimentarjetà akbar bejn ir-reġjuni, bl-għan li tissaħħaħ il-kompetittività 
internazzjonali; f'dan ir-rigward jitlob li jkun hemm artikulazzjoni u koordinazzjoni aħjar 
mhux biss bejn il-partijiet interessati u l-awtoritajiet reġjonali, iżda wkoll bejn l-Istati 
Membri u l-awtoritajiet Ewropew; f’dan ir-rigward, jilqa' l-għajnuna tal-Kummissjoni, li 
tista’ tipprovdi lir-reġjuni b’appoġġ ta’ valur u tista’ tiżgura li l-istrateġiji jkunu ta’ 
kwalità għolja, mingħajr ma tiddubita l-prinċipju tas-sussidjarjetà; f'dan il-kuntest 
jenfasizza li l-kooperazzjoni u l-finanzjament territorjali għaliha għandhom jiġu żviluppati 
aktar.

9. Jitlob parteċipazzjoni intergovernattiva aktar b'saħħitha fil-miżuri ta’ Programmar 
Konġunt u skont l-Interreg III B, sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fir-riċerka, l-iżvilupp u 
l-innovazzjoni fl-Ewropa kollha, u li jiżdiedu wkoll il-parteċipazzjoni u l-involviment tal-
Istati Membri l-ġodda fil-programmi Ewropej ta’ riċerka kollha;

10. Jemmen li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jinkoraġġixxu l-innovazzjoni, 
speċjalment permezz tal-kontinwazzjoni u t-tisħiħ ta' inizjattivi tat-tip ‘Reġjuni tal-
Għarfien’, “Laboratorji Ħajjin” u “Bliet Intelliġenti”; fejn id-dimensjoni territorjali tar-
Riċerka u l-Iżvilupp hija mħeġġa;

11. Jenfasizza li rekwiżit fundamentali għal tali strateġija integrata li tiġġenera sinerġija huwa 
li l-awtoritajiet involuti kollha jkunu konxji mill-possibbiltajiet kollha ta’ finanzjament; 
jirrimarka li s-sensibilizzazzjoni f’dan ir-rigward hija ffinanzjata wkoll mill-Fondi 
Strutturali;

12. Jirrimarka li l-innovazzjoni hija kunċett wiesgħa li, fuq kollox hija bbażata fuq id-
domanda u fuq l-utenti, peress li toriġina mill-interazzjoni mas-suq; huwa konxju tan-
nuqqas bejn l-għarfien il-ġdid fil-qasam tar-riċerka u li dan l-għarfien jitqiegħed fil-
prattika; għalhekk jirrakomanda bħala l-kompliment neċessarju għall-eċċellenza fir-
riċerka teknoloġika, li l-appoġġ reġjonali ma jkunx iffukat biss fuq l-iżvilupp tal-
eċċellenza reġjonali, prinċipalment fl-universitajiet u fiċ-ċentri ta' riċerka, iżda wkoll fuq 
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l-appoġġ għall-applikazzjonijiet, sabiex il-kumpaniji jitħeġġu jiżviluppaw metodi 
innovattivi, jagħmlu innovazzjonijiet iktar kummerċjali, u biex iħaddnu t-trasferimenti tat-
teknoloġija u l-iskambji tal-kompetenzi, għall-benefiċċju tal-komunità;

13. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi stabbilit il-kunċett ta’ "triq għall-eċċellenza", li għandu jkun fih 
it-titjib tan-netwerks reġjonali li jikkollegaw l-istituti tar-riċerka, l-universitajiet, l-SMEs u 
l-partijiet interessati relevanti oħra, sabiex jinħolqu raggruppamenti, pjattaformi tat-
teknoloġija reġjonali u ċentri ta’ eċċellenza, bil-għan li tiġi pprovduta għajnuna għal tali 
netwerks biex jieħdu sehem fil-proġetti tal-kooperazzjoni u l-programmi tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-UE;

14. Jitlob pjan ta' azzjoni għall-kunċett ta’ "triq għall-eċċellenza" għall-istabbiliment tal-
infrastruttura tar-riċerka, taħt il-Fond ta' Koeżjoni u l-FEŻR, sabiex tissaħħaħ il-
parteċipazzjoni fil-pajjiżi kkonċernati fil-Programm Qafas Komuni li jmiss dwar ir-
Riċerka u l-Innovazzjoni;

15. Jenfasizza li l-SMEs huma importanti għall-iżvilupp lokali u reġjonali u l-ekonomiji fl-UE 
u għall-kompetittività industrijali tal-Unjoni kollha, u li dawn huma l-fornituri ewlenin tal-
impjiegi; minħabba l-ħtieġa li jkun żgurat li l-SMEs jibbenefikaw iktar mill-appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzoni, jikkunsidra li l-appoġġ reġjonali għall-innovazzjoni għandu 
jiffoka fuq l-SMEs, li l-piż tal-burokrazija fuq il-benefiċjarju għandu jitnaqqas u li l-
programmi ta' finanzjament għandhom ikunu iktar flessibbli; f'dan ir-rigward jenfasizza l-
valur miżjud miġjub mill-politika ta' koeżjoni fil-mod kif l-SMEs attivi f'livell reġjonali 
f'oqsma ta' kummerċ tradizzjonali tagħmilhom aktar innovattivi, billi toffri aċċess akbar 
għar-riċerka ffukata fuq l-applikazzjoni prattika, it-trasferiment ta' teknoloġija u 
innovazzjoni, l-iżvilupp ta' ħiliet, l-inkoraġġiment ta' kultura ta' innovazzjoni, u b'mod 
speċjali, l-internazzjonalizzazzjoni jew il-promozzjoni tal-intraprenditorija ta' diversi tipi, 
permezz ta' servizzi ta' konsulenza aktar wiesa' u appoġġ faċilment aċċessibbli, inkluż fil-
forma ta' inizjattivi ta' "one-stop shop" sabiex iħeġġu l-SMEs jikkunsidraw opportunitajiet 
ġodda u jagħmlu użu aħjar mir-riżorsi disponibbli għalihom; jenfasizza wkoll, f'dan ir-
rigward, il-valur miżjud potenzjali tal-parteċipazzjoni msaħħa tal-SMEs fil-komunitajiet 
ta' għarfien u innovazzjoni (KICs);

16. Jenfasizza li, fl-interessi tal-koeżjoni u biex l-ekonomija tal-Ewropa tkun aktar 
kompetittiva, għandhom jittieħdu miżuri – fost l-oħrajn biex jiġu ssimplifikati l-proċeduri 
tal-parteċipazzjoni u biex titqajjem il-kuxjenza – sabiex itejbu l-aċċess għar-riċerka u l-
innovazzjoni għall-SMEs, speċjalment dawk li jinsabu f’reġjuni sottożviluppati, remoti u 
rurali;

17. Jirrikonoxxi l-validità kemm tal-approċċ immaniġġjat ċentralment tal-FP7 u s-CIP u l-
approċċ deċentralizzat tal-Fondi Strutturali; madankollu jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
armonizzati regoli ta' proċessi u metodi sakemm ikun possibbli, filwaqt li tiġi żgurata l-
flessibbiltà neċessarja, minkejja d-differenzi fis-sistemi tal-governanza; jenfsizza li l-
finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni fuq livelli nazzjonali u tal-UE jeħtieġu li jkunu 
iktar effiċjenti u effettivi u li għandu jkun hemm impenn biex dan jitjieb kemm jista’, bl-
għan li tiġi żviluppata aġenda Ewropea strateġika għar-riċerka u l-innovazzjoni; 
jikkunsidra r-rekwiżiti amministrattivi eċċessivi bħala ostakolu serju biex jinkisbu l-
objettivi tal-politika ta’ koeżjoni u għalhekk jitlob azzjoni effettiva biex tissimplifika l-
ipproċessar tal-għotjiet u s-sistemi ta’ monitoraġġ;
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18. Jilqa’ l-ambizzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-BEI biex isir aktar użu mill-istrumenti ta’ 
finanzjament modern, bħall-fondi li jerġgħu jintużaw – minbarra l-faċilitajiet tal-qsim tar-
riskju – bl-għan li jattiraw aktar investituri privati u bl-użu tal-finanzjament pubbliku 
disponibbli b’mod aktar effiċjenti; jirrakkomanda b’mod espliċitu li l-partijiet interessati 
reġjonali jagħmlu użu minn dawn il-possibbiltajiet;

19. Jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ is-sinerġiji bejn l-istrumenti u l-fondi differenti, tħeġġeġ 
approċċ multifondi, teżamina possibbiltajiet ġodda għall-finanzjament imħallat u testendi 
l-finanzjament trasversali mill-Fondi Strutturali;
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