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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 ndirizzata b’mod aktar effikaċi fil-livell reġjonali, 
fejn il-viċinanza fiżika tippromwovi s-sħubija bejn l-atturi differenti bħall-universitajiet, l-
organizzazzjonijiet ta’ riċerka u l-industrija; jinnota li l-industriji l-iktar dinamiċi mill-
aspett teknoloġiku ma jinsabux ġewwa jew viċin bliet kbar iżda fil-viċinanzi tal-
universitajiet l-iktar innovattivi; 

2. Jinnota li dawk li responsabbli mit-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livell reġjonali għandhom 
jgħarfu bis-sħiħ il-potenzjal għat-tkabbir ekonomiku li l-attivitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni joffru fir-reġjuni kollha; jinnota f’dan ir-rigward, li anke dawk ir-reġjuni 
mingħajr universitajiet u ċentri ta’ riċerka għandhom ikunu kapaċi jiżviluppaw il-
kapaċitajiet ta' innovazzjoni proprji;

3. Hu tal-fehma li għandhom jissaħħu l-isforzi ta’ innovazzjoni mhux teknoloġiċi, u li f’dan 
il-kuntest l-aħjar prattiki rigward din it-tip ta’ innovazzjoni għandhom jiġu mifruxa u 
għandhom jiġu speċifikati l-kundizzjonijiet li jispeċifikaw l-aċċess għall-finanzjament tal-
UE;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu identifikati innovaturi rieqda; jinnota r-rwol ewlieni ta’ 
organizzazzjonijiet intermedjarji fid-detezzjoni ta’ innovaturi rieqda, 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 programm immirat għat-
titjib tat-taħriġ, tal-kwalifiki u tal-għarfien esperet tagħhom;

5. 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;

6. Jilqa’ l-proposta ta’ tnedija tal-Partenarjati tal-Innovazzjoni Ewropea bħala għodda li ġġib 
flimkien il-parteċipanti interessati kollha mill-politiki, setturi u fruntieri differenti biex 
jitħaffu l-innovazzjonijiet sabiex jiġu trattati l-isfidi ewlenin tas-soċjetà; jinnota li għandu 
jkun hemm allinjament aħjar għall-partenarjati u l-istrumenti ta’ politika reġjonali li 
jindirizzaw dawn l-isfidi u l-partenarjati għandhom jikkapitalizzaw fuq l-esperjenza 
miksuba permezz tal-eżistenza ta’ inizjattivi nazzjonali u reġjonali b’elementi simili;

7. Jenfasizza li l-potenzjal tal-innovazzjoni sħiħ tar-reġjuni tal-UE għandu jkun mobilizzat 
sabiex jilqa’ l-objettiv tal-Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv u 
jinnota li l-politika reġjonali futura għandha titratta din l-isfida bħala prijorità ewlenija.


