L-INTRAPRIŻI ŻGĦAR U TA' DAQS MEDJU
L-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (SMEs) jikkostitwixxu 99 % tal-kumpaniji
fl-UE. Huma jipprovdu tnejn minn kull tliet impjiegi fis-settur privat u jikkontribwixxu
għal iktar minn nofs tal-valur miżjud totali li jinħoloq min-negozji fl-UE. Ġew adottati
diversi programmi ta' azzjoni biex jiġu appoġġati l-SMEs, bħall-Att dwar in-Negozji
ż-Żgħar, Orizzont 2020 u l-programm COSME. L-għan tagħhom huwa li jżidu lkompetittività tal-SMEs permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni, u jipprovdu aċċess aħjar
għall-finanzjament għall-SMEs.

IL-BAŻI ĠURIDIKA
L-SMEs joperaw l-aktar fil-livell nazzjonali, peress li l-għadd ta' SMEs involuti f'negozju
transkonfinali fl-UE huwa relattivament żgħir. Madankollu, indipendentement millambitu tal-operazzjonijiet tagħhom, l-SMEs huma affettwati mil-leġiżlazzjoni tal-UE
f'diversi oqsma, bħat-tassazzjoni (l-Artikoli 110 sa 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament
tal-Unjoni Ewropea (TFUE)), il-kompetizzjoni (l-Artikoli 101 sa 109 tat-TFUE) u l-liġi talkumpaniji (id-dritt tal-istabbiliment — l-Artikoli 49 sa 54 tat-TFUE). Id-definizzjoni talKummissjoni tal-SMEs tinsab fir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE.

L-OBJETTIVI
L-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju jikkostitwixxu 99 % tan-negozji kollha flUE. Fl-2015, ftit inqas minn 23 miljun SME ġġeneraw EUR 3.9 triljun f'valur miżjud u
impjegaw 90 miljun persuna, li huma sors essenzjali ta' spirtu intraprenditorjali u ta'
innovazzjoni, li huwa kruċjali għall-kompetittività tal-kumpaniji tal-UE. Il-politika tal-UE
għall-SMEs għandha l-għan li tiżgura li l-politiki u l-azzjonijiet tal-Unjoni jkunu favur innegozji ż-żgħar u jikkontribwixxu biex l-Ewropa ssir post aktar attraenti għat-twaqqif ta’
kumpanija u għan-negozju.

IL-KISBIET
A.

L-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (SBA)

L-aktar inizjattiva komprensiva u wiesgħa dwar l-SMEs li kien hemm sa issa ġiet
proposta mill-Kummissjoni f'Ġunju 2008 fil-forma ta' komunikazzjoni bl-isem Att dwar
in-Negozji ż-Żgħar (SBA) (COM(2008) 0394). L-SBA għandu l-għan li joħloq qafas
politiku ġdid li jintegra l-istrumenti eżistenti u jibni fuq il-Karta Ewropea għall-Intrapriżi
ż-Żgħar u l-Politika moderna tal-SMEs għat-tkabbir u l-impjiegi. L-SBA jadotta approċċ
ta’ sħubija politika mal-Istati Membri aktar milli jipproponi approċċ Komunitarju sħiħ. L-
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SBA għandu l-għan li jtejjeb l-approċċ ġenerali lejn l-intraprenditorija fl-UE billi jaħseb
l-ewwel fiż-żgħir.
1.

Regolamentazzjoni intelliġenti

It-tneħħija tal-burokrazija hija prijorità ewlenija għall-Kummissjoni fl-SBA. Jekk lamministrazzjonijiet pubbliċi jirreaġixxu aħjar għall-ħtiġijiet tal-SMEs ikun qed jingħata
kontribut kbir għat-tkabbir tal-SMEs. Fl-2006 ġiet ippubblikata direttiva dwar is-servizzi
fis-suq intern (Direttiva 2006/123/KE), u ġiet implimentata mill-Istati Membri kollha talUE fl-2009.
L-emenda għad-Direttiva dwar il-Ħlasijiet Tard (li titlob lill-awtoritajiet pubbliċi jħallsu
fi żmien 30 jum bħala garanzija ta’ sigurtà għall-SMEs) u d-Direttiva dwar ilfatturazzjoni elettronika- (li tagħti lill-fatturi elettroniċi- l-istess status bħal dawk li
jinħarġu fuq il-karta) huma partikolarment ta’ għajnuna għan-negozji ż-żgħar. Barra
minn hekk, il-modernizzazzjoni tal-politika tal-akkwist pubbliku tal-UE tfisser li lSMEs issa qed jesperjenzaw piżijiet amministrattivi eħfef meta jaċċessaw l-akkwist
pubbliku u għandhom opportunitajiet aħjar fir-rigward tal-offerti konġunti. Instab li dan
l-istess approċċ jissimplifika l-obbligi għar-rappurtar finanzjarju u jnaqqas il-piżijiet
amministrattivi għall-SMEs permezz tal-modernizzazzjoni kemm tal-akkwist pubbliku
fl-UE u kemm tad-Direttiva dwar il-Kontabilità (issa d-Direttiva 2013/34/UE).
2.

Aċċess għall-finanzjament

Is-swieq finanzjarji spiss naqsu milli jipprovdu lill-SMEs bil-finanzjament li jeħtieġu. Sar
xi progress tul dawn l-aħħar snin fit-titjib tad-disponibilità tal-finanzjament u l-kreditu
għall-SMEs permezz tal-għoti ta' self, garanziji u kapital ta' riskju. L-istituzzjonijiet
finanzjarji Ewropej — il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u l-Fond Ewropew talInvestiment (FEI) — żiedu l-operazzjonijiet tagħhom għall-SMEs.
Madankollu, l-SBA xorta jidentifika l-aċċess għall-finanzi bħala t-tieni l-akbar problema
li jiffaċċjaw l-SMEs individwali. F'Novembru 2011, il-Kummissjoni pproponiet ''pjan ta'
azzjoni għat-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs'' (COM(2011) 0870). Fost affarijiet
oħra, il-pjan ta' azzjoni jinkludi inizjattivi ta' politika sabiex jitħaffef l-aċċess għall-SMEs
għas-swieq ta' kapital ta' riskju. Il-Kummissjoni timmonitorja żviluppi fl-aċċess tal-SMEs
għall-finanzi permezz tal-Istħarriġ konġunt tal-Kummissjoni/il-Bank Ċentrali Ewropew
dwar l-aċċess għall-finanzjament tal-intrapriżi (SAFE).
3.

L-SMEs fis-suq uniku

L-SBA u l-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni ''Lejn Att dwar is-Suq Uniku — Għal
ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna'' (COM(2010) 0608), u l-''Att dwar is-Suq
Uniku II'' (COM(2012) 0573) jenfasizzaw il-bżonn ta' titjib kontinwu fil-kundizzjonijiet
ta' qafas għan-negozji fis-suq uniku. Jeżistu jew huma ppjanati diversi inizjattivi
u miżuri biex jiffaċilitaw l-istabbiliment u l-operat tal-SMEs fis-suq intern. L-SMEs
ingħataw derogi f'ħafna oqsma, pereżempju fir-rigward ta' regoli dwar il-kompetizzjoni,
it-tassazzjoni u l-liġi tal-kumpaniji.
4.

Il-politika tal-kompetizzjoni

Il-politika dwar l-għajnuna mill-istat tal-UE ilha, għal żmien twil, tittratta lill-SMEs
favorevolment billi tirrikonoxxi d-diffikultajiet speċjali li jiffaċċjaw minħabba d-daqs
tagħhom. Fl-2014, il-Kummissjoni adottat reviżjoni tar-Regolament għall-Eżenzjoni
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Ġenerali Sħiħa (GBER) għal għajnuna mill-Istat (Regolament (UE) Nru 651/2014).
Wieħed mill-komponenti tal-modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-Istat (SAM) huwa żżieda fil-flessibilità lill-Istati Membri biex jagħtu għajnuna mill-Istat lill-SMEs mingħajr
notifika u approvazzjoni minn qabel mill-Kummissjoni, bil-kundizzjoni li jintlaħqu ċerti
kundizzjonijiet. Abbażi ta' dan ir-regolament, l-SMEs jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ
pubbliku sa massimu ta' EUR 7.5 miljun.
B.

Netwerks tal-UE għall-SMEs

Fost l-eżempji ta' netwerks immirati għall-SMEs hemm, l-ewwel nett, servizzi ta'
appoġġ ġenerali għall-SMEs fl-UE, bħan-Netwerk Enterprise Europe, SOLVIT, LEwropa Tiegħek — Negozju, L-SMEs u l-Ambjent kif ukoll L-użu tal-kimiki: Helpdesks
Nazzjonali REACH. It-tieni, l-appoġġ għall-innovazzjoni u r-riċerka jinkludi l-Helpdesk
IPR, SME Techweb, China IPR Helpdesk għall-SMEs, In-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej
tan-Negozju u l-Innovazzjoni (BIC — Netwerk EBN), Netwerk Ewropew ta' Innovazzjoni
għall-Post tax-Xogħol u Gate2Growth.
C.

L-SMEs u r-riċerka

Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma kruċjali għas-suċċess u t-tkabbir sostenibbli tal-SMEs
fl-UE. Il-programm Orizzont 2020 għall-perjodu 2014-2020, għandu l-għan li joħloq
ambjent ta’ appoġġ aħjar u aktar komprensiv għall-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni
tal-SMEs. Għandha tinkiseb simplifikazzjoni sinifikanti permezz ta' sett uniku ta' regoli.
Bħala parti minn dan l-approċċ, l-SMEs huma mħeġġa jipparteċipaw permezz ta'
'strument speċifiku għall-SMEs' ġdid, li għandu l-għan jimla l-lakuni fil-finanzjament
għar-riċerka u l-innovazzjoni fi stadju bikri u b'riskju għoli min-naħa tal-SMEs.
Ta' min jinnota li evalwazzjoni interim ta' Orizzont 2020 hija rekwiżit mandatorju firregolament li jistabbilixxi Orizzont 2020. Il-komunikazzjoni (COM(2018) 0002) dwar levalwazzjoni interim ta' Orizzont 2020 tesplora xi titjib possibbli dwar l-implimentazzjoni
kif ukoll l-għoti ta' bażi soda ta' evidenza għat-tfassil ta' attivitajiet u inizjattivi futuri. Filfatt, ir-riżultati se jintużaw biex jinbnew il-pedamenti tal-istruttura u l-kontenut tal-FP9,
li se jkun is-suġġett ta' proposta li għandha tiġi ppubblikata f'Ġunju 2018.
Barra minn hekk, it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs huwa wieħed mill-objettivi tematiċi
għall-Politika ta' Koeżjoni fl-2014-2020. Investiment addizzjonali fl-SMEs se jsir ukoll
taħt objettivi tematiċi oħrajn, partikolarment dawk għar-riċerka u l-innovazzjoni, lekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u t-teknoloġiji tal-informazzjoni u lkomunikazzjoni.
D.

Il-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME)

F'Diċembru 2013 ġie adottat ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm għallKompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (COSME) għallperjodu 2014-2020. B'baġit ippjanat ta' EUR 2.3 biljun matul il-perjodu 2014-2020,
COSME għandu l-objettivi ġenerali li ġejjin:
—

li jtejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs fil-forma ta' ekwità u dejn: faċilità ta'
ekwità għal investiment fil-fażi ta' tkabbir kif ukoll faċilità ta' garanzija ta' self, li
se jipprovdu lill-SMEs b'arranġamenti diretti jew oħrajn ta' kondiviżjoni ta' riskji
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ma' intermedjarji finanzjarji biex ikopru s-self; EUR 1.3 biljun mill-baġit tal-COSME
huma allokati għall-istrumenti finanzjarji;
—

li jtejjeb l-aċċess għas-swieq fi ħdan l-Unjoni u globalment: se jiġu pprovduti
servizzi ta' appoġġ għan-negozju orjentati lejn it-tkabbir permezz tan-Netwerk
Enterprise Europe biex tiġi ffaċilitata l-espansjoni tan-negozju kemm fis-suq uniku
u kemm barra mill-UE;

—

li jmexxi 'l quddiem l-intraprenditorija: l-attivitajiet se jinkludu l-iżvilupp ta' ħiliet u
attitudnijiet intraprenditorjali, b'mod speċjali fost imprendituri ġodda, żgħażagħ u
nisa.

Skont il-Kummissjoni, il-programm mistenni li jgħin, kull sena, 39 000 kumpanija biex
jinħolqu jew jiġu salvati 29 500 impjieg u jitnedew 900 prodott, servizz jew proċess ta'
negozju ġodda sal-2020.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW
Lura fl-1983 il-Parlament ħabbar is-''Sena tal-Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju u
l-Industrija tal-Artiġjanat'' u nieda sensiela ta' inizjattivi biex jinkoraġġixxi l-iżvilupp
tagħhom. Minn dak iż-żmien 'l hawn, il-Parlament wera b'mod konsistenti l-impenn
tiegħu biex jinkoraġġixxi l-iżvilupp tal-SMEs Ewropej. Pereżempju:
—

F'Ġunju 2010, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar il-politika Komunitarja dwar linnovazzjoni f'dinja li qed tinbidel[1]. F'din ir-riżoluzzjoni, il-Parlament jenfasizza lbżonn li jinħolqu kundizzjonijiet li permezz tagħhom il-kapital ta' riskju jkun aktar
disponibbli għall-SMEs. Huwa jsejjaħ għall-iżvilupp ta' għodda ta' finanzjament
tal-SMEs, bħalma huma l-mikrokreditu, il-kapital ta' riskju għal dawk li jkunu
jixtiequ jinvestu f'intrapriżi innovattivi, u investituri privati sabiex jisponsorjaw
proġetti ta' negozju minn riċerkaturi żgħażagħ. Jappella wkoll lill-Istati Membri
u lill-Kummissjoni sabiex joħolqu inċentivi ta' taxxa, finanzjarji, ta' negozju u
amministrattivi għall-investiment.

—

F'Marzu 2011, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar politika industrijali għallera globalizzata[2]. Fost affarijiet oħra, jistieden lill-Kummissjoni tkompli blimplimentazzjoni tal-SBA sabiex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u jiġi żgurat
aċċess aħjar għall-opportunitajiet ta' finanzjament għall-SMEs. Jappella wkoll
għal aġġornament tad-definizzjoni tal-SMEs bil-ħsieb li tiddaħħal flessibilità akbar
f'setturi industrijali speċifiċi. Barra minn hekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid ilparteċipazzjoni tal-SMEs fil-programmi qafas għar-riċerka u l-iżvilupp.

—

F'Mejju 2011, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar ir-rieżami tal-Att dwar inNegozji ż-Żgħar[3]. F'din ir-riżoluzzjoni l-Parlament, fost affarijiet oħra, jistieden lillIstati Membri jadottaw il-proposta li fadal dwar l-Istatut għal Kumpanija Privata
Ewropea. Huwa jenfasizza wkoll it-tħassib tiegħu li t-test tal-SMEs ma ġiex applikat
b'mod tajjeb u konsistenti fil-proposti leġiżlattivi ġodda kollha, partikolarment fillivell nazzjonali. Barra dan, il-Parlament iwissi lill-Istati Membri dwar 'gold-plating'
[1]ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 41.
[2]ĠU C 199E, 7.7.2012, p. 131.
[3]ĠU C 377 E, 7.12.2012, p. 102.
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meta jinqabżu r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-UE waqt it-traspożizzjoni tad-direttivi
fil-liġi nazzjonali.
—

F'Ottubru 2012, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar ''l-intrapriżi żgħar u ta' daqs
medju (SMEs): kompetittività u opportunitajiet kummerċjali''[4]. F'din ir-riżoluzzjoni,
huwa jenfasizza għadd ta' oqsma, inklużi t-tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi,
appoġġ għall-kompetittività u l-ħolqien tal-impjiegi, it-twaqqif ta' negozji ġodda, u
l-aċċess għall-informazzjoni u l-finanzjament.

—

F'Jannar 2014, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar ir-riindustrijalizzazzjoni talEwropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà[5], filwaqt li enfasizza
l-importanza tal-SMEs fl-ekonomija tal-UE u appella għal appoġġ u assistenza
speċifiċi għall-SMEs.

—

F'Settembru 2016, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar l-aċċess għall-finanzi
għall-SMEs u ż-żieda tad-diversità tal-finanzjament tal-SMEs f'Unjoni tas-Swieq
Kapitali[6].

—

F'Lulju 2017, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar il-bini ta' strateġija industrijali
ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni
fl-Ewropa (2017/2732(RSP))[7].

Frédéric Gouardères
05/2019

[4]ĠU C 68E, 7.3.2014, p. 40.
[5]ĠU C 482, 23.12.2016, p. 89.
[6]Testi adottati, P8_TA(2016)0358.
[7]Testi adottati, P8_TA(2017)0305.
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