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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. Japprova l-proposti tal-Kummissjoni li għandhom l-għan li jissimplifikaw il-proċeduri 
amministrattivi tal-programmi qafas tar-riċerka, partikularment l-introduzzjoni gradwali 
ta' finanzjament ibbażat fuq ir-riżultati;

2. Jilqa' d-diskussjoni attwali tal-istituzzjonijiet Ewropej dwar il-ħtieġa li tiġi ssimplifikata l-
politika tal-iżvilupp reġjonali bil-għan li ssir aktar trasparenti, aktar effikaċi u li tipprovdi 
tisħiħ fis-sigurtà legali għall-benefiċjarji;  iqis li l-prattiki tajba li huma r-riżultat ta' dan il-
proċess jistgħu jkunu utli għas-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tas-Seba' Programm 
Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku; 

3. Huwa tal-opinjoni li d-diversi għodod tal-Unjoni Ewropea għall-koeżjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni għandhom jiġu implimentati b’mod integrat għal aktar effiċjenza; jenfasizza 
għaldaqstant il-ħtieġa ta’ riċerka tas-sinerġiji bejn dawn l-għodod;

4. 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;

5. Ifakkar li s-Seba' Programm Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, fuq l-eżempju 
tal-politika tal-iżvilupp reġjonali, 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;

6. Ifakkar li l-għodod tal-Unjoni Ewropea għall-inkoraġġimet tar-riċerka u l-iżvilupp 
jiffukaw fuq il-proġetti ta’ eċċellenża u ta’ skala kbira li jistgħu jkollhom impatt konkret 
fuq l-attività ekonomika u l-ħolqien tal-impjieg; jisħaq li d-dinamiżmu tal-proġetti ta’ 
eċċellenza għandu riperkussjonijiet pożittivi fuq it-totalità tat-territorju tal-Unjoni 
Ewropea u jikkompleta b’mod effiċjenti d-dimensjoni territorjali tal-għodod tal-politika 
ta’ koeżjoni.


