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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-fatt li l-Kummissjoni tqis il-parteċipazzjoni tar-reġjuni fl-
elaborazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali ta' riforma bħala utli u 
jistieden lill-Istati Membri biex jiggarantixxu parteċipazzjoni bħal din; 

2. Jenfasizza li r-reġjuni għandhom irwol essenzjali fil-promozzjoni ta' l-innovazzjoni, 
peress li  l-istrateġija ta' innovazzjoni tista' tiġi implimentata fuq il-livell reġjonali bil-
parteċipazzjoni ta' l-intrapriżi, b'mod partikulari ta' l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
(SMEs) u taċ-ċentri ta' taħriġ u teknoloġiċi, bi sħubija mas-soċjetà ċivili;

3. Iqis li għandhom jittieħdu miżuri sabiex l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jipparteċipaw 
iktar fir-riċerka u fl-iżvilupp u jiddispjaċih li din il-komunikazzjoni ma fiha l-ebda 
proposta konkreta f'dan ir-rigward;

4. Jitlob lill-atturi responsabbli, fuq l-iskala reġjonali, biex ipoġġu l-promozzjoni ta' l-
innovazzjoni fiċ-ċentru tal-programmi operattivi u biex jikkonsagraw parti kbira mill-
fondi li jiġu mill-Fondi Strutturali għal investimenti fix-xjenza u fl-innovazzjoni sabiex 
jinħolqu, fost l-oħrajn, impjiegi u sabiex jiġu ffaċċjati t-tendenzi ta' emigrazzjoni;

5. Jaqbel mal-Kummissjoni dwar l-analiżi tagħha li l-politika tal-'clusters' saret element 
importanti mill-politiki ta' innovazzjoni ta' l-Istati Membri u jitlob li l-'clusters' jiġu 
inkoraġġuti kemm fiċ-ċentri urbani kif ukoll fil-kampanja u li jkunu organizzati b'mod 
transkonfinali;

6. Jinsisti fuq id-diffikultajiet li jiffaċċjaw ir-reġjuni inqas żviluppati biex jattiraw kapital 
privat għall-investimenti u jitlob b'insistenza sħubijiet pubbliċi privati fil-qafas tal-miżuri 
għall-innovazzjoni;

7. Iqis li għandha titniehed l-inizjattiva l-ġdida fir-rigward tas-swieq mexxejja b'mod iktar 
partikulari fl-oqsma li fihom teżisti talba potenzjali qawwija fir-reġjuni inqas żviluppati; 

8. Jinkoraġġixxi lill-atturi responsabbli fuq il-livell reġjonali biex jużaw il-Fondi Strutturali 
biex jiffinanzjaw miżuri ta' esperimentazzjoni u li allura jinvolvu riskji;

9. Iqis neċessarju li l-miżuri fil-qasam ta' l-innovazzjoni jiġu akkumpanjati aħjar minn 
kampanji ta' informazzjoni u jistieden lill-Kummissjoni biex tirdoppja l-isforzi biex 
tgħarraf iktar lir-reġjuni dwar inizjattivi bħal ma huma il-Jeremie u oħrajn; 

10. Iqis neċessarju li jittieħdu miżuri biex jiżdied in-numru ta' gradwati fix-xjenza u fit-
teknoloġija, b'mod partikulari gradwati nisa.


