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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-Kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se 
jadotta:

1. Jenfasizza li l-Fondi Strutturali u l-Fondi ta' Koeżjoni għandhom irwol importanti fl-
implimentazzjoni ta' l-objettivi ta' Liżbona, b'mod partikolari fis-settur ta' l-innovazzjoni;

2. Jikkunsidra l-Fondi Strutturali bħala strument essenzjali biex tiġi sostnuta l-kapaċità ta' 
innovazzjoni, b'mod partikolari biex tikber il-koeżjoni u jonqsu d-disparitajiet ekonomiċi 
bejn ir-reġjuni; jipproponi li jiżdiedu b'mod konsiderevoli l-Fondi Strutturali allokati għar-
riċerka u l-innovazzjoni;

3. Jinsab imħasseb, dwar il-fatt li filwaqt li l-organi ta' l-Unjoni Ewropea jirrikonoxxu l-
importanza kruċjali li għandha l-promozzjoni ta' l-innovazzjoni, l-approprjazzjonijiet 
allokati għar-riċerka u l-iżvilupp ma jissodisfawx il-bżonnijiet effettivi ta' l-Unjoni b'mod 
li tkun żgurata l-kompetittività tagħha;

4. Jirrikonoxxi li l-innovazzjoni hija indispensabbli għal ħolqien ta' l-impjiegi fl-Ewropa;

5. Jinsisti fuq il-bżonn li tkun disponibbli sistema approfondita ta' sħubija bejn il-pubbliku u 
l-privat sabiex ikunu kompluti finanzjamenti pubbliċi li joffru l-Istati Membri u l-Unjoni; 
jinnota li s-suċċess ta' dawn l-attivitajiet se jiddependi essenzjalment mis-sinerġija tal-
parteċipanti prinċipali;

6. Jenfasizza l-importanza li jitjieb l-aċċess ta' l-SMEs għall-finanzjament mill-Fondi 
Strutturali sabiex ir-rapport bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji ta' l-Unjoni jikber għall-
benefiċċju taċ-ċittadin Ewropew; f'dan ir-rigward, iqis li jkun xieraq li tkun imħeġġa 
diversifikazzjoni ikbar tal-finanzjamenti u li jkun hemm involviment b'mod partikolari 
għall-iżvilupp minn qabel tal-kapitali tar-riskju;

7. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jinħolqu poli u zoni ta' innovazzjoni fil-livell reġjonali u biex dawn 
jingħaqdu permezz ta' netwerks ma' strutturi relattivi f'reġjuni oħra u Stati Membri jew 
terzi pajjiżi. 
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