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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fl-aħħar snin, il-globalizzazzjoni, il-kriżi finanzjarja u d-diġitalizzazzjoni ħallew impatt kbir 
fuq is-settur industrijali Ewropew u fuq l-impriżi, b'mod partikolari l-SMEs. L-isfidi u l-
opportunitajiet bejn l-impriżi saru dejjem aktar kumplessi u l-ħtieġa li jkun hemm 
innovazzjoni żdiedet b'mod esponenzjali. Minn dan il-kuntest toħroġ il-ħtieġa li jinħolqu 
miżuri ta' appoġġ fil-livell Komunitarju li jippromwovu l-intraprenditorija, l-appoġġ għat-
tranżizzjoni teknoloġika u organizzattiva, l-aċċess għall-finanzjament u l-appoġġ finanzjarju. 
Jidher li hija kwistjoni urġenti aktar minn qatt qabel li tiġi appoġġata ekosistema li fiha jkun 
hemm attivitajiet innovattivi, li jkunu kapaċi jinterċettaw l-ekonomiji l-ġodda u jikkompetu 
f'suq dejjem aktar globali. Il-ħolqien ta' ekosistema jsir possibbli biss jekk jiġi segwit approċċ 
ta' netwerk, li fih l-istituzzjonjiet jiżviluppaw il-kompetenzi u l-opportunitajiet tagħhom, biex 
jgħinu joħolqu katina speċjalizzata li tappoġġa l-intraprenditorija awtonoma. 

Huwa importanti wkoll li jintgħażlu ideat kummerċjali sodi u li jitfasslu pjanijiet direzzjonali 
b'kollaborazzjoni ma' imprendituri futuri li jfittxu li jistabbilixxu ruħhom fis-swieq il-ġodda. 
Għandu jinħoloq netwerk ta' appoġġ għal negożji ġodda fil-livell reġjonali fil-forma ta' 
korsijiet ta' taħriġ personalizzati u servizzi ta' konsulenza appoġġati minn strateġiji ta' 
assistenza teknika ferm effettivi.

Għal din ir-raġuni, ir-rapporteur tilqa' bi pjaċir il-kontinwazzjoni tal-Programm attwali 
COSME għall-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss. Il-Parlament Ewropew u, b'mod 
partikolari, il-Kumitat ITRE, jappoġġaw bis-sħiħ il-miżuri li għandhom l-għan li jsostnu l-
SMEs fl-UE, li jiffavorixxu aktar kompetittività u permezz tat-tneħħija tal-ostakli għall-aċċess 
tas-suq u l-aċċess għall-finanzjamenti. F'dan ir-rigward, il-Programm COSME wera li kien 
inizjattiva ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea li jgawdi minn livell għoli ta' rikonoxximent fost l-
SMEs (bħalma ġiet kkonfermat fil-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni). Filwaqt li tifhem 
il-ħtieġa li jingħaqdu l-programmi, ir-rapporteur tinsab diżappuntata bid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni li tiġbor flimkien programmi differenti ħafna taħt kappa waħda, għaliex dan 
inaqqas b'mod sinifikanti l-viżibbiltà tal-COSME u l-kontenut tat-tipi ta' azzjonijiet li 
għandhom jiġu ffinanzjati fir-rigward tal-leġiżlazzjoni eżistenti.

Bħala konsegwenza, qed jiġi propost numru ta' emendi għar-Regolament bl-għan li jitnaqqsu 
xi nuqqasijiet eżistenti bejn id-dispożizzjonijiet fis-seħħ u dawk proposti u biex jissaħħaħ il-
"piż" u l-valur tal-proposta l-ġdida tal-COSME. Dawn jinkludu miżuri sabiex:

• tintwera ċ-ċertifikazzjoni tal-COSME bħala tali, filwaqt li tagħmel referenza b'mod xieraq 
jekk ikun rilevanti;
• jiġu żviluppati l-inizjattivi tal-SMEs eliġibbli għal finanzjament;
• jerġa' jiġi introdott il-kunċett ta' sostenibbiltà għall-SMEs;
• jiġi appoġġat l-iżvilupp ta' netwerks tan-negozju, sabiex l-intrapriżi mikro jkunu jistgħu 
jikkompetu fis-suq;
• tingħata attenzjoni partikolari għal ċerti gruppi li wrew li jkollhom bżonn aktar appoġġ 
sabiex jiżviluppaw il-kultura intraprenditorjali, bħall-intraprendituri żgħażagħ u n-nisa;
• jingħata appoġġ għal inizjattivi f'setturi bħat-turiżmu li għandhom perċentwal għoli ta' 
SMEs u li jipprovdu kontribut għoli għall-PDG tal-Unjoni.     
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• jiżdied il-bilanċ tal-Programm kif stabbilit fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tat-
30 ta' Mejju 2018 dwar "Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji" u jiġu 
introdotti ċerti limiti baġitarji għan-nefqa amministrattiva;
• jiġi żviluppat ir-rwol tan-Netwerk Enterprise Europe bħala servizz ta' appoġġ għall-intrapriżi 
one-stop-shop, filwaqt li fl-istess ħin jiġu introdotti indikaturi u standards minimi speċifiċi 
għan-netwerk.

Ir-rapporteur tixtieq tenfasizza l-pluraliżmu mingħajr preċedent tad-dinja intraprenditorjali li 
llum il-ġurnata tippreżenta diversi forom ta' intrapriżi, minn dawk speċifikament orjentati lejn 
is-suq, għal dawk mingħajr skop ta' qligħ. Għalhekk, ir-rapporteur għandha l-ħsieb li fost ir-
riċevituri tal-Programm tinkludi l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali li jkollhom karatteristiċi 
definiti sew u li jaqgħu taħt il-kategorija ta' SMEs, iżda li permezz tan-natura tagħhom jistgħu 
jfasslu mill-ġdid il-mudelli ekonomiċi u kummerċjali f'forom oriġinali ġodda. Dawn l-
intrapriżi wrew reżiljenza akbar meta mqabbla mal-intrapriżi tradizzjonali, bis-saħħa tal-
istabbiliment tagħhom fit-territorju u l-prijorità li jagħtu lill-aspett tal-impjiegi. Għalhekk, 
huwa essenzjali li jiġu appoġġati mudelli intraprenditorjali ġodda bħall-workers buyout (ix-
xiri ta' soċjetà mill-impjegati tal-intrapriża stess) u għaliex illum il-ġurnata mill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali tirriżulta viżjoni ġdida tal-ekonomija tan-netwerks. 

Barra minn hekk, huwa importanti wkoll li tiġi enfasizzata l-ħtieġa li fost ir-riċevituri tal-
miżuri jiddaħħlu l-intrapriżi lokali żgħar tas-servizzi pubbliċi li jissodisfaw il-kriterji biex 
jitqiesu bħala SMEs u li jwettqu kompiti importanti għall-komunitajiet lokali.

Ir-rapporteur tqis li huwa neċessarju li l-leġiżlazzjoni dwar l-SMEs tkun aktar ċara u faċli li 
tinftiehem. Tressqu diversi emendi sabiex jiġi spjegat il-proċess li ssegwi l-Kummissjoni 
Ewropea biex talloka l-għotjiet skont ir-Regolament Finanzjarju.

Filwaqt li l-proposta tindirizza l-kundizzjonijiet biex l-SMEs tal-pajjiżi terzi jidħlu fil-
Programm, ir-rapporteur tixtieq tenfasizza li l-objettiv prinċipali għandhom ikunu l-intrapriżi 
bbażati fl-UE. Barra minn hekk, il-Programm għandu jikkunsidra wkoll azzjonijiet biex jgħin 
lill-SMEs ibbażati fl-UE jaċċessaw is-swieq tal-pajjiżi terzi.

Il-lista ta' indikaturi proposti biex titkejjel l-effettività tal-Programm hija vaga wisq u 
tipprovdi ftit li xejn informazzjoni rigward l-effettività tal-COSME. Ir-rapporteur tixtieq 
tintroduċi indikaturi ġodda li jkunu sinifikanti mingħajr ma tiġġenera burokrazija żejda.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur tixtieq tenfasizza l-importanza kruċjali tal-komplementarjetà mal-
miżuri l-oħra li jeżistu li għandhom l-għan li jappoġġaw l-SMEs, b'mod partikolari mal-
Programm InvestEU li jinvolvi l-istrumenti finanzjarji aċċessibbli għall-SMEs li bħalissa jiġu 
inklużi fil-Programm COSME u mal-istrument għall-SMEs (Strument għall-SMEs tal-
Programm Orizzont għar-Riċerka) fil-pilastru industrijali u tal-innovazzjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Is-suq intern huwa pedament tal-
Unjoni Ewropea. Sa mill-bidu tiegħu, kien 
kontributur ewlieni għat-tkabbir, għall-
kompetittività u għall-impjiegi. Huwa 
ġġenera opportunitajiet ġodda u ekonomiji 
ta' skala għan-negozji Ewropej, b'mod 
partikolari għall-intrapriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs), u saħħaħ il-
kompetittività industrijali tagħhom. Is-suq 
intern ikkontribwixxa għall-ħolqien ta' 
impjiegi u offra għażla akbar bi prezzijiet 
orħos lill-konsumaturi. Qed ikompli jkun 
magna għall-bini ta' ekonomija aktar 
b'saħħitha, aktar bilanċjata u aktar ġusta. 
Huwa waħda mill-akbar kisbiet tal-UE u l-
aħjar assi tagħha f'dinja li kulma tmur qed 
tkun dejjem aktar globalizzata.

(1) Is-suq intern huwa pedament tal-
Unjoni Ewropea. Sa mill-bidu tiegħu, kien 
kontributur ewlieni għat-tkabbir, għall-
iżvilupp ekonomiku, għall-prosperità, 
għall-kompetittività u għall-impjiegi. 
Huwa ġġenera opportunitajiet ġodda u 
ekonomiji ta' skala għan-negozji Ewropej, 
b'mod partikolari għall-intrapriżi mikro, 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs), għar-
raggruppamenti u għan-netwerks tal-
intrapriżi u għall-konsorzju tal-
kumpaniji, u saħħaħ il-kompetittività 
industrijali tagħhom, u kellu l-għan ukoll 
li joħloq u jsaħħaħ il-katina tal-valur fejn 
in-negozji jkunu involuti fl-aspetti kollha 
tal-proċess. Is-suq intern ikkontribwixxa 
għall-ħolqien ta' impjiegi u offra għażla 
akbar bi prezzijiet orħos lill-konsumaturi. 
Qed ikompli jkun magna għall-iżgurar tat-
tkabbir ekonomiku u għall-bini ta' 
ekonomija sostenibbli, aktar b'saħħitha, 
aktar bilanċjata trasparenti, inklużiva u 
aktar ġusta. Huwa waħda mill-akbar kisbiet 
tal-UE u l-aħjar assi tagħha f'dinja li kulma 
tmur qed tkun dejjem aktar globalizzata u 
element prinċipali fis-suċċess tat-
trasformazzjoni f'ekonomija sostenibbli 
effiċjenti fir-riżorsi u fl-enerġija.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-suq intern irid kontinwament 
jadatta għal ambjent li jinbidel veloċement 
ta' rivoluzzjoni diġitali u globalizzazzjoni. 

(2) Is-suq intern irid kontinwament 
jadatta għal ambjent li jinbidel veloċement 
ta' rivoluzzjoni diġitali, tnaqqis fit-tibdil 
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Era ġdida ta' innovazzjoni diġitali tkompli 
tipprovdi opportunitajiet għan-negozji u 
għall-individwi, toħloq prodotti u mudelli 
ta' negozju ġodda iżda tikkostitwixxi wkoll 
sfida għar-regolamentazzjoni u għall-
infurzar.

fil-klima u globalizzazzjoni. Era ġdida ta' 
innovazzjoni diġitali u mudelli ġodda ta' 
negozju kollaborattiv jkomplu jipprovdu
opportunitajiet għan-negozji, għall-
impjegati u għall-individwi, joħolqu
prodotti, servizzi u mudelli ta' negozju 
sostenibbli ġodda, aktar effiċjenti fir-
riżorsi u fl-enerġija iżda jikkostitwixxu
wkoll opportunità u sfida għall-forza tax-
xogħol, għall-kompetittività tan-negozji u
għar-regolamentazzjoni u għall-infurzar.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Madankollu għad fadal ostakli 
għall-funzjonament xieraq tas-suq intern 
jew qed jitfaċċaw ostakoli ġodda. L-
istabbiliment tar-regoli huwa biss l-ewwel 
pass iżda li jirnexxielhom jaħdmu huwa 
daqstant importanti. Fl-aħħar mill-aħħar 
din hija kwistjoni ta' fiduċja taċ-ċittadini 
fl-Unjoni, fil-kapaċità tagħha li tagħti 
riżultati, u l-abbiltà tagħha li toħloq 
impjiegi u tkabbir filwaqt li tipproteġi l-
interess pubbliku.

(4) Madankollu għad fadal ostakli 
għall-funzjonament xieraq tas-suq intern 
jew qed jitfaċċaw ostakoli ġodda. L-
istabbiliment tar-regoli huwa biss l-ewwel 
pass iżda li jirnexxielhom jaħdmu huwa 
daqstant importanti. Fl-aħħar mill-aħħar 
dan ifisser li jinħolqu kundizzjonijiet utli 
sabiex tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini fl-
Unjoni, fil-kapaċità tagħha li tagħti 
riżultati, u l-abbiltà tagħha li toħloq 
impjiegi ta' kwalità tajba u tkabbir
sostenibbli filwaqt li tipproteġi l-interess 
pubbliku.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jeżistu bosta programmi għall-
azzjoni tal-Unjoni bħalissa fl-oqsma tal-
kompetittività tal-intrapriżi inklużi l-SMEs, 
il-protezzjoni tal-konsumatur, tal-klijenti u 
tal-utenti aħħarin fis-servizzi finanzjarji, it-
tfassil tal-politika fis-servizzi finanzjarji u 
l-katina alimentari. Xi attivitajiet 

(5) Jeżistu bosta programmi għall-
azzjoni tal-Unjoni bħalissa fl-oqsma tal-
kompetittività tal-intrapriżi inklużi l-SMEs, 
il-protezzjoni tal-konsumatur, tal-klijenti u 
tal-utenti aħħarin fis-servizzi finanzjarji, it-
tfassil tal-politika fis-servizzi finanzjarji u 
l-katina alimentari. Xi attivitajiet 
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addizzjonali huma ffinanzjati direttament 
taħt il-linji baġitarji tas-suq intern. Huwa 
neċessarju li jiġu simplifikati u sfruttati s-
sinerġiji bejn diversi azzjonijiet u jiġi 
previst qafas ta' finanzjament aktar 
flessibbli u aġli għall-finanzjament tal-
attivitajiet li jimmiraw li jiksbu suq intern 
li jiffunzjona tajjeb bl-aktar mod 
kosteffiċjenti. Għalhekk huwa neċessarju li 
jiġi stabbilit programm ġdid li jiġbor 
flimkien l-attivitajiet li qabel kienu 
ffinanzjati taħt dawk il-programmi l-oħra u 
linji baġitarji oħra rilevanti. Jenħtieġ li l-
Programm jinkludi wkoll inizjattivi ġodda 
li għandhom l-għan li jtejbu l-
funzjonament tas-suq intern.

addizzjonali huma ffinanzjati direttament 
taħt il-linji baġitarji tas-suq intern. Huwa 
neċessarju li jiġu simplifikati u sfruttati s-
sinerġiji u l-komplementarjetajiet bejn 
diversi azzjonijiet, li joħolqu valur miżjud 
permezz tat-titjib tal-addizzjonalità u li jiġi 
previst qafas ta' finanzjament aktar 
flessibbli u aġli għall-finanzjament tal-
attivitajiet li jimmiraw li jiksbu suq intern 
li jiffunzjona tajjeb li jkun effiċjenti, li 
jkun favur il-konsumaturi u li jqis l-
aspetti ambjentali u soċjali. Għalhekk 
huwa neċessarju li jiġi stabbilit programm 
ġdid li jiġbor flimkien l-attivitajiet li qabel 
kienu ffinanzjati taħt dawk il-programmi l-
oħra u linji baġitarji oħra rilevanti. Jenħtieġ 
li l-Programm jinkludi wkoll inizjattivi 
ġodda li għandhom l-għan li jtejbu l-
funzjonament tas-suq intern.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-programm jenħtieġ li 
jikkunsidra wkoll il-valur miżjud tal-
Unjoni tad-diversi interventi, l-effettività u 
r-riżultati tagħhom, u l-prattiki tajbin 
jenħtieġ li jiġu ppreservati u mtejba. Dan 
jenħtieġ li jinkludi wkoll inizjattivi ġodda 
li jkollhom l-għan li jtejbu l-funzjonament 
tas-suq intern, itejbu l-iżvilupp ekonomiku 
lokali u jintervjenu meta r-riskju ta' 
falliment tas-suq ikun kbir ħafna.

Ġustifikazzjoni

L-inizjattivi l-ġodda fil-qasam tal-iżvilupp ekonomiku jenħtieġ li jiġu kkunsidrati fil-kuntest 
tal-Programm.

Emenda 6

Proposta għal regolament
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Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għalhekk huwa xieraq li jiġi 
stabbilit Programm għas-suq intern, għall-
kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, u 
għall-istatistika Ewropea (il-"Programm"). 
Jenħtieġ li l-Programm jiġi stabbilit għal 
tul ta' żmien ta' seba' snin mill-2021 sal-
2027.

(7) Għalhekk huwa xieraq li jiġi 
stabbilit Programm għas-suq intern, għall-
kompetittività u għas-sostenibbiltà tal-
intrapriżi, b'attenzjoni partikolari għall-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju,
għar-raggruppamenti, għan-netwerks tal-
intrapriżi, għall-konsorzju tal-kumpaniji u 
għall-istatistika Ewropea (il-"Programm"). 
Jenħtieġ li l-Programm jiġi stabbilit għal 
tul ta' żmien ta' seba' snin mill-2021 sal-
2027.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa t-
tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirfed il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-ħolqien 
tal-kundizzjonijiet it-tajbin biex jagħti s-
setgħa lill-atturi kollha tas-suq intern: lin-
negozji, liċ-ċittadini inklużi l-konsumaturi, 
lis-soċjetà ċivili u lill-awtoritajiet pubbliċi. 
Għal dan l-għan, il-Programm jenħtieġ li 
jimmira li jiżgura l-kompetittività tan-
negozji, b'mod partikolari tal-SMEs, iżda 
wkoll li jappoġġa l-infurzar tal-protezzjoni 
tal-konsumatur u r-regoli ta' sikurezza u 
jissensibilizza n-negozji u l-individwi billi 
jipprovdilhom l-għodod ġusti, l-għarfien u 
l-kompetenza biex jagħmlu deċiżjonijiet 
informati u jsaħħaħ il-parteċipazzjoni 
tagħhom fit-tfassil tal-politiki tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, il-Programm jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
regolatorja u amministrattiva, b'mod 
partikolari permezz tal-iskambju tal-aħjar 
prattiki, il-bini ta' bażijiet ta' għarfien u 
kompetenza, inkluż l-użu tal-akkwist 

(8) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa t-
tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirfed il-
funzjonament tajjeb u t-titjib tas-suq intern. 
Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa l-ħolqien 
tal-kundizzjonijiet it-tajbin biex jagħti s-
setgħa lill-atturi kollha tas-suq intern: lin-
negozji, lill-impjegati, liċ-ċittadini inklużi 
l-konsumaturi, lis-soċjetà ċivili u lill-
awtoritajiet pubbliċi billi jibni fuq is-
suċċess tal-programm attwali għall-
kompetittività tal-Intrapriżi Żgħar u Medji 
(COSME). Għal dan l-għan, il-Programm 
jenħtieġ li jimmira li jiżgura l-
kompetittività tan-negozji, b'mod 
partikolari tal-SMEs, iżda wkoll li 
jappoġġa l-kundizzjonijiet għall-ħolqien 
tal-impjiegi ta' kwalità, l-iżvilupp 
ekonomiku lokali, l-infurzar tal-
protezzjoni ta' livell għoli tal-konsumatur, 
ir-regoli ta' sikurezza kif ukoll l-istandards 
ambjentali u jissensibilizza n-negozji u l-
individwi billi jipprovdilhom l-
informazzjoni, l-għodod, it-taħriġ, l-
għarfien u l-kompetenza adegwati biex 
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pubbliku strateġiku. Il-Programm jenħtieġ 
ukoll li jappoġġa l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali ta' kwalità għolja li jirfdu l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Dan jinkludi wkoll l-iffissar ta' 
standards fil-qasam tar-rappurtar 
finanzjarju u tal-awditjar, li 
jikkontribwixxu għat-trasparenza u l-
funzjonament tajjeb tas-swieq tal-kapital 
tal-Unjoni u jtejbu l-protezzjoni tal-
investitur. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa 
t-tfassil tar-regoli u l-iffissar ta' standards 
ukoll billi jiżgura l-involviment l-aktar 
wiesa' possibbli tal-partijiet ikkonċernati. 
L-objettiv tal-Programm jenħtieġ li jkun 
ukoll li jappoġġa l-implimentazzjoni u l-
infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
tipprovdi għal livell għoli ta' saħħa għall-
bniedem, għall-annimali u għall-pjanti tul 
il-katina alimentari u t-titjib tal-benessri 
tal-annimali.

jagħmlu deċiżjonijiet informati u jsaħħaħ 
il-parteċipazzjoni tagħhom fit-tfassil tal-
politiki tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-
Programm jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jsaħħaħ il-kooperazzjoni regolatorja u 
amministrattiva, b'mod partikolari permezz 
tal-iskambju tal-aħjar prattiki, il-bini ta' 
bażijiet ta' għarfien u kompetenza, inkluż l-
użu tal-akkwist pubbliku strateġiku u l-
appoġġ liċ-Ċentri ta' Għarfien Diġitali. Il-
Programm jenħtieġ ukoll li jappoġġa l-
iżvilupp ta' standards internazzjonali ta' 
kwalità għolja li jirfdu l-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Dan jinkludi 
wkoll l-iffissar ta' standards fil-qasam tar-
rappurtar finanzjarju u tal-awditjar, li 
jikkontribwixxu għat-trasparenza u l-
funzjonament tajjeb tas-swieq tal-kapital 
tal-Unjoni u jtejbu l-protezzjoni tal-
investitur. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa 
t-tfassil tar-regoli u l-iffissar ta' standards 
ukoll billi jiżgura l-involviment l-aktar 
wiesa' possibbli tal-partijiet ikkonċernati. 
L-objettiv tal-Programm jenħtieġ li jkun 
ukoll li jappoġġa l-implimentazzjoni u l-
infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
tipprovdi għal livell għoli ta' saħħa għall-
bniedem, għall-annimali u għall-pjanti tul 
il-katina alimentari u t-titjib tal-benessri 
tal-annimali.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-fużjoni tal-programmi eżistenti 
jenħtieġ li ma twassalx għal inqas ċarezza 
u trasparenza. Il-Kummissjoni Ewropea 
flimkien mal-Istati Membri jenħtieġ li 
tfittex li tipprovdi informazzjoni preċiża u 
f'waqtha dwar il-programmi u tqajjem 
sensibilizzazzjoni fost il-benefiċjarji 
potenzjali.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Suq intern modern jippromwovi l-
kompetizzjoni u huwa ta' benefiċċju għall-
konsumaturi, għan-negozji u għall-
impjegati. L-użu aħjar tas-suq intern għas-
servizzi li dejjem jevolvi huwa mistenni li 
jgħin lin-negozji Ewropej joħolqu l-
impjiegi u jespandu lil hinn mill-fruntieri 
tagħhom, joffru għażla usa' ta' servizzi bi 
prezzijiet aħjar, filwaqt li jżommu 
standards għoljin għall-konsumaturi u l-
ħaddiema. Biex jiksbu dan, il-Programm 
jenħtieġ li jikkontribwixxi għat-tneħħija 
tal-ostakli, u jiżgura qafas regolatorju li 
jista' jakkomoda mudelli ta' negozju 
innovattivi ġodda.

(9) Suq intern modern jippromwovi l-
kompetizzjoni, servizzi ta' kwalità għolja 
għall-benefiċċju tal-konsumaturi u tan-
negozji u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-
impjegati. Joħloq ambjent favorevoli 
għall-ħolqien tal-impjiegi kif ukoll jiżgura 
funzjonament aħjar tas-servizzi ta' 
kwalità għolja ta' interess ekonomiku 
ġenerali L-użu aħjar tas-suq intern għas-
servizzi li dejjem jevolvi huwa mistenni li 
jgħin lin-negozji Ewropej joħolqu l-
impjiegi ta' kwalità u jespandu lil hinn 
mill-fruntieri tagħhom, joffru għażla usa' 
ta' servizzi bi prezzijiet aħjar, filwaqt li 
jżommu standards għoljin għall-
konsumaturi u l-ħaddiema. Biex jinkiseb
dan, il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għat-tneħħija tal-ostakli, u 
jiżgura qafas regolatorju li jista' jakkomoda 
mudelli ta' negozju innovattivi ġodda
filwaqt li jkunu konsistenti ma' livell għoli 
ta' protezzjoni soċjali inkluż għall-
intraprendituri.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-isfidi regolatorji u ta' infurzar 
ġodda huma relatati mat-tibdil rapidu fl-
ambjent tar-rivoluzzjoni diġitali, fir-
rigward ta' kwistjonijiet bħaċ-ċibersigurtà, 
l-Internet tal-Oġġetti jew l-Intelliġenza 
Artifiċjali. Jekk issir il-ħsara, ir-regoli 
stretti dwar is-sikurezza tal-prodotti u r-
responsabbiltà għalihom huma essenzjali 
biex jiġi żgurat rispons politiku li 
jippermetti liċ-ċittadini Ewropej, inkluż il-

(11) L-isfidi regolatorji u ta' infurzar 
ġodda huma relatati mat-tibdil rapidu fl-
ambjent tar-rivoluzzjoni diġitali, fir-
rigward ta' kwistjonijiet bħaċ-ċibersigurtà, 
il-politika ta' privatezza u l-protezzjoni 
tad-data, l-Internet tal-Oġġetti jew l-
Intelliġenza Artifiċjali u l-istandards 
tekniċi relatati. Din l-isfida kumplessa, li 
hija teknoloġika, kulturali, organizzattiva 
u soċjali, jenħtieġ li tiġi indirizzata bl-
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konsumaturi u n-negozji li jibbenefikaw 
minn regoli bħal dawn. Għaldaqstant, il-
Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi 
għall-adattament u l-infurzar rapidi tal-
iskema ta' responsabbiltà għall-prodotti tal-
Unjoni li trawwem l-innovazzjoni.

appoġġ tas-setturi u l-atturi kollha 
kkonċernati. Jekk issir il-ħsara, ir-regoli 
stretti dwar is-sikurezza tal-prodotti u r-
responsabbiltà għalihom huma essenzjali 
biex jiġi żgurat rispons politiku li 
jippermetti liċ-ċittadini Ewropej, inkluż il-
konsumaturi u n-negozji li jaċċessaw u li 
jibbenefikaw minn regoli bħal dawn. 
Għaldaqstant, il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-adattament u l-
infurzar rapidi tal-iskema ta' responsabbiltà 
għall-prodotti tal-Unjoni li trawwem l-
innovazzjoni.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-akkwist pubbliku jintuża mill-
awtoritajiet pubbliċi biex jiżguraw valur 
għall-flejjes pubbliċi minfuqa u biex 
jikkontribwixxu għal suq intern aktar 
innovattiv, sostenibbli, inklużiv u 
kompetittiv. Id-Direttiva 2014/23/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill49, id-
Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill50 u d-
Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill51 jipprovdu l-qafas 
legali għall-integrazzjoni u l-funzjonament 
effettiv tas-swieq tal-akkwist pubbliku li 
jirrappreżentaw 14 % tal-prodott 
domestiku gross tal-Unjoni, għall-
benefiċċju tal-awtoritajiet pubbliċi, tan-
negozji kif ukoll taċ-ċittadini, inkluż l-
konsumaturi. Għalhekk, il-Programm 
jenħtieġ li jappoġġa miżuri li jiżguraw 
adozzjoni usa' tal-akkwist pubbliku 
strateġiku, il-professjonalizzazzjoni ta' 
xerrejja pubbliċi, aċċess imtejjeb għas-
swieq tal-akkwist għall-SMEs, aktar 
trasparenza, integrità u data mtejba, it-titjib 
tat-trasformazzjoni diġitali tal-akkwist u l-
promozzjoni ta' akkwist konġunt, permezz 
tat-tisħiħ tal-approċċ ta' sħubija mal-Istati 

(15) L-akkwist pubbliku jintuża mill-
awtoritajiet pubbliċi biex jiżguraw valur 
għall-flejjes pubbliċi minfuqa u biex 
jikkontribwixxu għal suq intern aktar 
innovattiv, sostenibbli, inklużiv u 
kompetittiv. Id-Direttiva 2014/23/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill49, id-
Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill50 u d-
Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill51 jipprovdu l-qafas 
legali għall-integrazzjoni u l-funzjonament 
effettiv tas-swieq tal-akkwist pubbliku li 
jirrappreżentaw 14 % tal-prodott 
domestiku gross tal-Unjoni, għall-
benefiċċju tal-awtoritajiet pubbliċi, tan-
negozji kif ukoll taċ-ċittadini, inkluż l-
konsumaturi. Permezz tal-politika ta' 
akkwist tagħhom, l-awtoritajiet pubbliċi 
jistgħu jistabbilixxu u jappoġġaw swieq 
għal oġġetti u servizzi innovattivi.
Għalhekk, il-Programm jenħtieġ li 
jappoġġa miżuri li jiżguraw adozzjoni usa' 
tal-akkwist pubbliku strateġiku, użu aktar 
sistematiku ta' kriterji fil-qasam 
ambjentali, soċjali u tal-kummerċ ġust fl-
għoti ta' kuntratti, il-
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Membri, it-titjib tal-ġbir tad-data u tal-
analiżi tad-data, inkluż permezz tal-
iżvilupp ta' għodod tal-IT iddedikati, l-
appoġġ għall-iskambju ta' esperjenzi u 
prattiki tajbin, l-għoti ta' gwida, it-tiftix ta' 
ftehimiet kummerċjali ta' benefiċċju, it-
tisħiħ tal-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet 
nazzjonali u t-tnedija ta' proġetti pilota.

professjonalizzazzjoni ta' xerrejja pubbliċi, 
aċċess imtejjeb għas-swieq tal-akkwist 
għall-SMEs, l-intrapriżi tal-ekonomija 
soċjali u n-netwerks tal-
organizzazzjonijiet tan-negozju, aktar 
trasparenza, integrità u data mtejba, it-titjib 
tat-trasformazzjoni diġitali tal-akkwist u l-
promozzjoni ta' akkwist konġunt, permezz 
tat-tisħiħ tal-approċċ ta' sħubija mal-Istati 
Membri, it-titjib tal-ġbir tad-data u tal-
analiżi tad-data, inkluż permezz tal-
iżvilupp ta' għodod tal-IT iddedikati, l-
appoġġ għall-iskambju ta' esperjenzi u 
prattiki tajbin, l-għoti ta' gwida, it-tiftix ta' 
ftehimiet kummerċjali ta' benefiċċju, it-
tisħiħ tal-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet 
nazzjonali u t-tnedija ta' proġetti pilota.

__________________ __________________

49 Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni 
(ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).

49 Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni 
(ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).

50 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-
Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 
28.3.2014, p. 65).

50 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-
Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 
28.3.2014, p. 65).

51 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw 
fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, 
it-trasport u postali u li tħassar id-
Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 
28.3.2014, p. 243).

51 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 
dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw 
fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, 
it-trasport u postali u li tħassar id-
Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 
28.3.2014, p. 243).

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa l-
iżvilupp tal-qafas regolatorju tal-Unjoni fil-
qasam tad-dritt soċjetarju u l-governanza 
korporattiva, kif ukoll il-liġi kuntrattwali, 

(17) Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa l-
iżvilupp tal-qafas regolatorju tal-Unjoni fil-
qasam tad-dritt soċjetarju u l-governanza 
korporattiva, kif ukoll il-liġi kuntrattwali, 
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bl-għan li n-negozju jsir aktar effiċjenti u 
kompetittiv filwaqt li tingħata protezzjoni 
lill-partijiet ikkonċernati affettwati mill-
operazzjonijiet tal-kumpaniji, u li jkun 
hemm reazzjoni għall-isfidi ta' politiki 
emerġenti. Jenħtieġ ukoll li jiżgura 
evalwazzjoni, implimentazzjoni u infurzar 
xierqa tal-acquis rilevanti, jinforma u 
jassisti lill-partijiet ikkonċernati u 
jippromwovi l-iskambju ta' informazzjoni 
fil-qasam. Il-Programm jenħtieġ li 
jappoġġa aktar l-inizjattivi tal-
Kummissjoni favur qafas legali ċar u 
adattat għall-ekonomija tad-data u għall-
innovazzjoni. Dawk l-inizjattivi huma 
neċessarji biex tissaħħaħ iċ-ċertezza tad-
dritt fir-rigward tal-liġi kuntrattwali u extra 
kuntrattwali, b'mod partikolari fir-rigward 
tar-responsabbiltà u l-etika fil-kuntest tat-
teknoloġiji emerġenti, bħal pereżempju l-
internet tal-oġġetti, l-intelliġenza artifiċjali, 
ir-robotika, l-istampar 3D. Il-Programm 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jiġi stimulat l-
iżvilupp tan-negozju mmexxi mid-data, 
minħabba li dan se jkun deċiżiv għall-
pożizzjoni tal-ekonomija tal-Unjoni 
f'kompetizzjoni dinjija.

bl-għan li n-negozju jsir aktar effiċjenti u 
kompetittiv filwaqt li tingħata protezzjoni 
lill-partijiet ikkonċernati affettwati mill-
operazzjonijiet tal-kumpaniji, u li jkun 
hemm reazzjoni għall-isfidi ta' politiki 
emerġenti. Jenħtieġ ukoll li jiżgura 
evalwazzjoni, implimentazzjoni u infurzar 
xierqa tal-acquis rilevanti, jinforma u 
jassisti lill-partijiet ikkonċernati u 
jippromwovi l-iskambju ta' informazzjoni 
fil-qasam. Il-Programm jenħtieġ li 
jappoġġa aktar l-inizjattivi tal-
Kummissjoni favur qafas legali ċar u 
adattat għall-ekonomija tad-data u għall-
innovazzjoni. Dawk l-inizjattivi huma 
neċessarji biex tissaħħaħ iċ-ċertezza tad-
dritt fir-rigward tal-liġi kuntrattwali u extra 
kuntrattwali, b'mod partikolari fir-rigward 
tar-responsabbiltà u l-etika fil-kuntest tat-
teknoloġiji emerġenti, bħal pereżempju l-
internet tal-oġġetti, l-intelliġenza artifiċjali, 
ir-robotika, l-istampar 3D. Il-Programm 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jiġi stimulat l-
iżvilupp tan-negozju mmexxi mid-data
filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tal-privatezza, minħabba li dan 
se jkun deċiżiv għall-pożizzjoni tal-
ekonomija tal-Unjoni f'kompetizzjoni 
dinjija.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa importanti ferm li tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-impriżi Ewropej waqt 
li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi effettivi 
u suq intern miftuħ u kompetittiv. L-SMEs 
huma l-mutur tal-ekonomija Ewropea li 
jirrappreżentaw 99 % tan-negozji kollha fl-
Ewropa, jipprovdu żewġ terzi tal-impjiegi 
u jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-
ħolqien ta' impjiegi ġodda b'dimensjoni 
reġjonali u lokali.

(22) Huwa importanti ferm li tissaħħaħ 
il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
impriżi Ewropej waqt li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi effettivi u suq intern 
miftuħ u kompetittiv. L-SMEs huma l-
mutur tal-ekonomija Ewropea li 
jirrappreżentaw 99 % tan-negozji kollha fl-
Ewropa, jipprovdu żewġ terzi tal-impjiegi 
u jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-
ħolqien ta' impjiegi ġodda ta' kwalità fis-
setturi kollha b'dimensjoni reġjonali u 
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lokali, u b'hekk koeżjoni soċjali.

L-SMEs huma strumentali biex tiġi 
segwita t-tranżizzjoni tal-enerġija u 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni li jirriżultaw mill-
Ftehim ta' Pariġi. Il-Programm jenħtieġ 
għalhekk li jtejjeb il-kapaċità tagħhom li 
jiżviluppaw prodotti u servizzi ta' kwalità 
għolja u favur l-ambjent u li jappoġġa l-
isforzi tagħhom biex iżidu l-effiċjenza fir-
riżorsi, f'konformità mal-prinċipju "l-
effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel". 
B'hekk, il-Programm jikkontribwixxi 
wkoll biex itejjeb il-kompetittività tal-
SMEs tal-Unjoni fis-suq globali.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-SMEs jikkondividu sfidi komuni 
li ma jaffettwawx ditti akbar bl-istess mod 
biex jiksbu finanzjament, biex isibu forza 
tax-xogħol bl-aqwa ħiliet, biex itaffu l-piż 
amministrattiv, biex jadottaw il-kreattività 
u l-innovazzjoni, biex jaċċessaw is-swieq u 
biex irawmu attivitajiet ta' 
internazzjonalizzazzjoni. Jenħtieġ li l-
Programm jindirizza t-tali fallimenti tas-
suq b’mod proporzjonat, filwaqt li ma 
jfixkilx il-kompetizzjoni fis-suq intern bla 
bżonn.

(23) L-SMEs jikkondividu sfidi komuni 
li ma jaffettwawx ditti akbar bl-istess mod 
biex jiksbu finanzjament, biex isibu forza 
tax-xogħol bl-aqwa ħiliet, biex itaffu l-piż 
amministrattiv, biex jadottaw il-kreattività 
u l-innovazzjoni, biex jaċċessaw is-swieq,
u biex irawmu attivitajiet ta' 
internazzjonalizzazzjoni. Jenħtieġ li l-
Programm jindirizza t-tali fallimenti tas-
suq b'mod proporzjonat, filwaqt li ma 
jfixkilx il-kompetizzjoni fis-suq intern bla 
bżonn. B'mod partikolari, il-programm 
jenħtieġ li joħloq kundizzjonijiet xierqa 
biex tiġi introdotta l-innovazzjoni 
teknoloġika u organizzattiva fil-proċessi 
ta' produzzjoni, filwaqt li tingħata 
attenzjoni lil forom speċifiċi ta' SMEs 
bħal mikrointrapriżi, intrapriżi involuti 
f'attivitajiet artiġjanali, dawk li jaħdmu 
għal rashom, professjonijiet liberali u 
intrapriżi tal-ekonomija soċjali. Jenħtieġ 
li tingħata wkoll attenzjoni lil 
intraprendituri potenzjali, ġodda, 
żgħażagħ u nisa, kif ukoll lil gruppi fil-
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mira speċifiċi oħra, bħall-anzjani, il-
migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħall-persuni b'diżabbiltà.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-programm jenħtieġ li jappoġġa 
u jippromwovi kultura tal-innovazzjoni, 
filwaqt li jiżviluppa ekosistema li tkun 
kapaċi tiffavorixxi l-ħolqien u t-tkabbir 
tal-intrapriżi, b'mod partikolari l-
intrapriżi mikro u l-SMEs innovattivi li 
jkunu kapaċi jappoġġaw l-isfidi ta' 
ambjent dejjem aktar kompetittiv u 
mgħaġġel. Il-bidla kbira fil-proċessi tal-
innovazzjoni teħtieġ l-iżvilupp ta' mudell 
ta' innovazzjoni miftuħa biż-żieda tar-
riċerka kollaborattiva u tal-kondiviżjoni 
tal-għarfien u tal-proprjetà intellettwali 
bejn organizzazzjonijiet differenti. 
Għalhekk, il-Programm jenħtieġ li jkollu 
l-għan li jappoġġa l-proċess tal-
innovazzjoni li jinkorpora mudelli 
kummerċjali kollaborattivi ġodda 
ċċentrati fuq l-iżvilupp tan-netwerks u fuq 
l-integrazzjoni tal-għarfien u tar-riżorsi fi 
ħdan il-komunitajiet interorganizzattivi.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi żviluppata ekosistema ta' innovazzjoni li tista' tkun katalizzatur 
ekonomiku. 

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 23b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Il-Programm jenħtieġ li jindirizza 
dawn il-fallimenti tas-suq b'mod 
proporzjonat, filwaqt li jagħti attenzjoni 
speċjali lill-azzjonijiet li huma ta' 
benefiċċju dirett għall-SMEs u għan-
netwerks tal-intrapriżi, u filwaqt li ma 
jfixkilx il-kompetizzjoni fis-suq intern bla 
bżonn.

Ġustifikazzjoni

Il-Programm jenħtieġ li jqis l-SMEs u n-netwerks tal-intrapriżi fl-attivitajiet kollha tiegħu.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Ħafna mill-problemi tal-
kompetittività tal-Unjoni jinvolvu 
diffikultajiet tal-SMEs biex jiksbu l-aċċess 
għall-finanzi minħabba li jitħabtu biex juru 
l-valur tal-kreditu tagħhom u ma jkollhomx 
biżżejjed kollateral. Sfidi addizzjonali ta' 
finanzjament jirriżultaw mill-ħtieġa tal-
SMEs li jibqgħu kompetittivi billi jinvolvu 
ruħhom eż. fl-attivitajiet ta' 
diġitalizzazzjoni, internazzjonalizzazzjoni 
u innovazzjoni u jtejbu l-ħiliet tal-forza 
tax-xogħol tagħhom. L-aċċess limitat 
għall-finanzjament għandu effett negattiv 
fuq il-ħolqien, it-tkabbir u r-rati ta' 
sopravivenza tan-negozji, kif ukoll fuq ir-
rieda ta' intraprendituri ġodda li jidħlu 
responsabbli għal kumpaniji vijabbli fil-
kuntest ta' suċċessjoni ta' negozju.

(24) Ħafna mill-problemi tal-
kompetittività tal-Unjoni jinvolvu 
diffikultajiet tal-SMEs biex jiksbu l-aċċess 
għall-finanzi minħabba li jkollhom nuqqas 
ta' informazzjoni, jitħabtu biex juru l-valur 
tal-kreditu tagħhom, ma jkollhomx 
biżżejjed kollateral jew sempliċement 
minħabba li jkollhom ftit 
sensibilizzazzjoni dwar mekkaniżmi 
eżistenti li jappoġġaw l-attivitajiet 
tagħhom fil-livell tal-UE, nazzjonali jew 
lokali. Sfidi addizzjonali ta' finanzjament 
jirriżultaw mid-daqs iżgħar tal-intrapriżi 
mikro u mill-ħtieġa tal-SMEs li jibqgħu 
kompetittivi billi jinvolvu ruħhom eż. fl-
attivitajiet ta' diġitalizzazzjoni, 
internazzjonalizzazzjoni u innovazzjoni u 
jtejbu l-ħiliet tal-forza tax-xogħol tagħhom. 
L-aċċess limitat għall-finanzjament għandu 
effett negattiv fuq il-ħolqien, it-tkabbir u r-
rati ta' sopravivenza tan-negozji, kif ukoll 
fuq ir-rieda ta' intraprendituri ġodda li 
jidħlu responsabbli għal kumpaniji vijabbli 
fil-kuntest ta' suċċessjoni ta' negozju.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex jingħelbu dawn il-fallimenti 
tas-suq u biex tiġi żgurat li l-SMEs 
ikomplu jaqdu r-rwol tagħhom bħala l-
pedament tal-kompetittività tal-ekonomija 
tal-Unjoni, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju jeħtieġu aktar appoġġ permezz ta' 
strumenti ta' dejn u ta' ekwità li jridu jiġu 
stabbiliti taħt it-tieqa għall-SMEs tal-Fond 
InvestEU stabbilit fir-Regolament [...] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill52. Il-
faċilità tal-garanzija għal self stabbilita fir-
Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill53 uriet li 
għandha valur miżjud u hija mistennija li 
tagħti kontribut pożittiv għal mill-inqas 
500 000 SME; se jiġi stabbilit suċċessur 
taħt it-tieqa għall-SMEs tal-Fond 
InvestEU.

(25) Sabiex jingħelbu dawn il-fallimenti 
tas-suq u biex jiġi żgurat li l-SMEs
ikomplu jaqdu r-rwol tagħhom bħala l-
pedament tal-kompetittività tal-ekonomija 
tal-Unjoni, u bħala xprunatur għal 
ekonomija sostenibbli, l-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju jeħtieġu aktar appoġġ 
permezz ta' strumenti ta' dejn u ta' ekwità li 
jridu jiġu stabbiliti taħt it-tieqa għall-SMEs 
tal-Fond InvestEU stabbilit fir-Regolament 
[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill52. 
Il-faċilità tal-garanzija għal self stabbilita 
fir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill53 uriet li 
għandha valur miżjud u hija mistennija li 
tagħti kontribut pożittiv għal mill-inqas 
500 000 SME; se jiġi stabbilit suċċessur 
taħt it-tieqa għall-SMEs tal-Fond 
InvestEU. Jenħtieġ li tingħata aktar 
attenzjoni lil komunikazzjoni aħjar u lill-
kampanji pubbliċi sabiex tiżdied is-
sensibilizzazzjoni għal benefiċjarji 
potenzjali tad-disponibbiltà tal-programm 
għall-SMEs. Biex tiżdied is-
sensibilizzazzjoni dwar l-azzjonijiet tal-
Unjoni li jappoġġaw l-SMEs, l-azzjonijiet 
li huma kompletament jew parzjalment 
iffinanzjati minn dan il-programm, 
inklużi l-intermedjarji, jenħtieġ li 
jinkorporaw l-emblema Ewropea (il-
bandiera) assoċjata ma' sentenza li 
tirrikonoxxi l-appoġġ riċevut mill-
programm COSME.

__________________ __________________

52 COM(2018)439 final 52 COM(2018)439 final

53 Ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Programm għall-Kompetittività tal-

53 Ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Programm għall-Kompetittività tal-
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Intrapriżi u għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' 
daqs medju (COSME) (2014 - 2020) u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 33).

Intrapriżi u għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' 
daqs medju (COSME) (2014 - 2020) u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 33).

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-objettivi ta' politika ta' dan il-
Programm se jiġu indirizzati wkoll 
permezz ta' strumenti finanzjarji u 
garanzija baġitarja bħala parti mit-tieqa 
għall-SMEs tal-Fond InvestEU. L-appoġġ 
finanzjarju jenħtieġ li jintuża sabiex 
nuqqasijiet tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' 
investiment mhux ottimali jiġu indirizzati 
b'mod proporzjonat, filwaqt li l-azzjonijiet 
jenħtieġ li ma jiddupplikawx jew ma 
jeskludux il-finanzjament privat, jew 
ifixklu l-kompetizzjoni fis-suq intern. L-
azzjonijiet jenħtieġ li jkollhom valur 
miżjud Ewropew ċar.

(26) L-objettivi ta' politika ta' dan il-
Programm se jiġu indirizzati wkoll 
permezz ta' strumenti finanzjarji u 
garanzija baġitarja bħala parti mit-tieqa 
għall-SMEs tal-Fond InvestEU. It-tieqa 
għall-SMEs tal-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jkollha punt ġenerali ċentrali li jipprovdi 
informazzjoni dwar il-programm f'kull 
Stat Membru, sabiex jiżdiedu l-
aċċessibbiltà u s-sensibilizzazzjoni dwar 
il-fondi għall-SMEs. L-appoġġ finanzjarju 
jenħtieġ li jintuża sabiex nuqqasijiet tas-
suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment 
mhux ottimali jiġu indirizzati b'mod 
proporzjonat, filwaqt li l-azzjonijiet 
jenħtieġ li ma jiddupplikawx jew ma 
jeskludux il-finanzjament privat, jew 
ifixklu l-kompetizzjoni fis-suq intern, u 
jenħtieġ li joffri b'mod ċar addizzjonalità 
u jtejjeb is-sinerġiji mal-programmi 
Ewropej l-oħra. L-azzjonijiet jenħtieġ li 
jkollhom valur miżjud Ewropew ċar.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) L-azzjonijiet appoġġati mill-Fond 
InvestEU permezz tal-industrija tal-UE 
jew l-industrija tal-Istati Membri jenħtieġ 
li ma jidduplikawx il-finanzjamenti privati 
jew jissostitwixxuhom, u lanqas ma 
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għandhom ifixklu l-kompetizzjoni fis-suq 
intern iżda, b'referenza għall-iskemi ta' 
garanzija pubbliċi u privati lokali li diġà 
huma stabbiliti, għandhom jiffavorixxu l-
integrazzjoni ma' dawn is-sistemi bil-għan 
prinċipali li jsaħħu u jżidu l-benefiċċji 
reali għar-riċevituri finali (l-SMEs 
identifikati mid-definizzjoni pprovduta fir-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE), bil-
għan li jkun hemm addizzjonalità reali 
tal-interventi.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 26b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26b) Minbarra l-aċċess għall-
finanzjament, l-aċċess għall-ħiliet huwa 
kruċjali wkoll, fosthom il-ħiliet u l-
għarfien maniġerjali li huma fatturi 
kritiċi għall-SMEs biex jaċċessaw fondi 
eżistenti, jinnovaw, jikkompetu u jikbru. 
Għalhekk, it-twassil ta' strumenti 
finanzjarji kif previst taħt InvestEU 
jenħtieġ li jkun akkumpanjat mill-iżvilupp 
ta' skemi xierqa ta' mentoraġġ u ta' 
kkowċjar u għoti ta' servizzi kummerċjali 
bbażati fuq l-għarfien.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-Programm jenħtieġ li jipprovdi 
appoġġ effettiv għall-SMEs tul iċ-ċiklu tal-
ħajja tagħhom. Jenħtieġ li jibni fuq l-
għarfien u l-kompetenza esperta uniċi 
żviluppati fir-rigward tal-SMEs u s-setturi 
industrijali u fuq esperjenza twila ta' 
ħidma ma' partijiet ikkonċernati Ewropej, 
nazzjonali u reġjonali. Dan l-appoġġ 

(27) Il-Programm jenħtieġ li jipprovdi 
appoġġ effettiv għall-SMEs tul iċ-ċiklu tal-
ħajja tagħhom, jipprovdi assistenza li 
tvarja mit-tħejjija tal-proġetti għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-aċċess għas-suq, 
u jħeġġeġ il-ħolqien ta' netwerks tal-
intrapriżi. Jenħtieġ li jibni fuq l-għarfien u
l-kompetenza esperta uniċi żviluppati fir-
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jenħtieġ li jibni fuq l-esperjenza ta' suċċess
tan-Netwerk Enterprise Europe bħala punt 
uniku ta' servizz biex tittejjeb il-
kompetittività tal-SMEs u jiġi żviluppat in-
negozju tagħhom fis-Suq Uniku u lil hinn 
minnu. In-Netwerk qed jippjana li jkompli 
jagħti servizzi f'isem programmi oħra tal-
Unjoni bħall-programm Orizzont 2020, 
permezz tar-riżorsi finanzjarji ta' dawn il-
programmi. L-iskema ta' mentoraġġ għall-
intraprendituri ġodda jenħtieġ li tibqa' l-
għodda biex tgħin lill-intraprendituri ġodda 
jew aspiranti jiksbu esperjenza ta' negozju 
billi tlaqqagħhom ma' intraprenditur tal-
esperjenza minn pajjiż ieħor u b'hekk 
tippermettilhom isaħħu t-talenti 
intraprenditorjali tagħhom. Il-Programm 
jenħtieġ li jkompli jagħmel ħiltu biex 
jikber u jestendi l-kopertura ġeografika 
tiegħu u b'hekk joffri firxa usa' ta' 
possibilitajiet ta' tqabbil lill-intraprendituri 
f'komplementarjetà ma inizjattivi oħra tal-
Unjoni fejn rilevanti.

rigward tal-SMEs u s-setturi ekonomiċi u 
intraprenditorjali u fuq esperjenza twila ta' 
ħidma ma' partijiet ikkonċernati Ewropej, 
nazzjonali u reġjonali. Dan l-appoġġ 
jenħtieġ li jibni fuq l-esperjenza tan-
Netwerk Enterprise Europe bħala punt 
uniku ta' servizz biex tittejjeb il-
kompetittività tal-SMEs u jiġi żviluppat in-
negozju tagħhom fis-Suq Uniku u lil hinn 
minnu. In-Netwerk qed jippjana li jkompli 
jagħti servizzi f'isem programmi oħra tal-
Unjoni bħall-programm Orizzont 2020, 
permezz tar-riżorsi finanzjarji ta' dawn il-
programmi. Dan għandu jappoġġa wkoll 
parteċipazzjoni msaħħa tal-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
SMEs fl-iżvilupp tal-inizjattivi ta' Politika 
tas-Suq Uniku, bħall-akkwist pubbliku, il-
proċessi ta' standardizzazzjoni u l-iskemi 
ta' proprjetà intellettwali. In-Netwerk 
jenħtieġ li jżid ukoll l-għadd ta' 
azzjonijiet, filwaqt li jipprovdi pariri aktar 
immirati lejn l-SMEs, fl-abbozzar tal-
proġetti u l-appoġġ għan-netwerking u t-
tranżizzjoni teknoloġika u organizzattiva. 
In-Netwerk jenħtieġ li jtejjeb ukoll il-
kooperazzjoni u l-kollegament ma' Ċentri 
ta' Konsulenza oħra stabbiliti fil-
programm Diġitali u f'InvestEU fir-
rigward tal-aċċess għall-finanzi. L-
azzjonijiet tal-COSME fin-Netwerk 
jenħtieġ li jkollhom l-għan ukoll li 
jipprovdu servizzi ta' kwalità għolja 
madwar l-Ewropa, filwaqt li jagħtu 
attenzjoni partikolari għal oqsma ta' 
attivitajiet u partijiet ġeografiċi tal-Unjoni 
fejn in-Netwerks u l-partijiet ikkonċernati 
intermedjarji ma jiksbux ir-riżultati 
mistennija. L-iskema ta' mentoraġġ ta' 
suċċess għall-intraprendituri ġodda -
Erasmus għall-Intraprendituri - jenħtieġ 
li tibqa' l-għodda biex tgħin lill-
intraprendituri ġodda jew aspiranti jiksbu 
esperjenza ta' negozju u maniġerjali billi 
tlaqqagħhom ma' intraprenditur tal-
esperjenza minn pajjiż ieħor u b'hekk 
tippermettilhom isaħħu t-talenti 
intraprenditorjali tagħhom. Il-Programm 
jenħtieġ li jikber u jestendi l-kopertura 
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ġeografika tiegħu u b'hekk joffri firxa usa' 
ta' possibilitajiet ta' tqabbil lill-
intraprendituri f'komplementarjetà ma 
inizjattivi oħra tal-Unjoni fejn rilevanti. 
Sabiex jiżdied il-valur miżjud mill-
promozzjoni ta' inizjattivi tal-
intraprenditorija, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni speċjali għall-intraprendituri 
tal-intrapriżi mikro u għal dawk li jkunu 
bbenefikaw l-anqas mill-programm 
eżistenti, u fejn il-kultura tal-
intraprenditorija għadha f'livell bażiku 
ħafna u tiffaċċja aktar ostakli. Jenħtieġ li 
jsir kull sforz biex tinkiseb distribuzzjoni 
tal-fondi ġeografikament u 
raġonevolment ibbilanċjata.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Jenħtieġ li jsir aktar sforz biex 
jitnaqqas il-piż amministrattiv u biex 
tiżdied l-aċċessibbiltà tal-programmi 
sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż li jiffaċċjaw l-
SMEs u l-mikrointrapriżi minħabba 
proċess ta' applikazzjoni kkumplikat u 
rekwiżiti tal-parteċipazzjoni. L-Istati 
Membri jenħtieġ li jqisu wkoll li 
jistabbilixxu punt uniku ta' informazzjoni 
għall-impriżi interessati li jużaw fondi tal-
Unjoni, li jiffunzjona bħala punt uniku ta' 
servizz. Il-proċedura ta' evalwazzjoni 
jenħtieġ li tkun sempliċi u rapida kemm 
jista' jkun sabiex ikun jista' jsir użu 
f'waqtu tal-benefiċċji li joffri l-programm.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Ir-raggruppamenti huma għodda 
strateġika għall-appoġġ tal-kompetittività u 
t-tkabbir tal-SMEs minħabba li joffru 
ambjenti tan-negozju favorevoli. L-
Inizjattivi ta' Raggruppamenti Konġunti 
jenħtieġ li jiksbu massa kritika biex 
jitħaffef it-tkabbir tal-SMEs. Permezz tal-
konnessjoni ta' ekosistemi speċjalizzati, ir-
raggruppamenti joħolqu opportunitajiet 
tan-negozju ġodda għall-SMEs u 
jintegrawhom aħjar fil-ktajjen ta' valur 
strateġiċi Ewropej u dinjija. Jenħtieġ li jiġi 
provdut appoġġ għall-iżvilupp ta' strateġiji 
ta' sħubija transnazzjonali u għall-
implimentazzjoni ta' attivitajiet konġunti, 
appoġġati mill-Pjattaforma Ewropea għall-
Kollaborazzjoni bejn ir-Raggruppamenti. 
Jenħtieġ li titħeġġeġ is-sħubija sostenibbli 
b'finanzjament kontinwu jekk jintlaħqu l-
miri ta' prestazzjoni u parteċipazzjoni. L-
appoġġ dirett għall-SMEs jenħtieġ li 
jgħaddi mill-organizzazzjonijiet tar-
raggruppamenti għal dan li ġej: l-adozzjoni 
ta' teknoloġiji avvanzati, mudelli ta' 
negozju ġodda, soluzzjonijiet b’użu baxx 
ta' karbonju u użu effiċjenti tar-riżorsi, il-
kreattività u t-tfassil, l-aġġornament tal-
ħiliet, l-attrazzjoni tat-talent, l-
aċċellerazzjoni tal-intraprenditorija u l-
internazzjonalizzazzjoni. Atturi ta' appoġġ 
għall-SMEs speċjalizzati oħra jenħtieġ li 
jiġu assoċjati biex tiġi ffaċilitata t-
trasformazzjoni industrijali u l-
implimentazzjonijiet ta' strateġiji ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti. Għalhekk il-
Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi għat-
tkabbir u jibni rabtiet maċ-ċentri ta' 
innovazzjoni (diġitali) tal-Unjoni u mal-
investimenti taħt il-Politika ta' Koeżjoni u 
Orizzont Ewropa. Jistgħu wkoll jiġu 
esplorati s-sinerġiji mal-programm 
Erasmus.

(28) Ir-raggruppamenti huma għodda 
strateġika għall-appoġġ tal-kompetittività u 
t-tkabbir tal-SMEs minħabba li joffru 
ambjenti tan-negozju favorevoli, iżidu l-
iżvilupp sostenibbli tal-industrija u tas-
servizzi u jsaħħu l-iżvilupp ekonomiku 
tar-reġjuni permezz tal-ħolqien ta' 
impjiegi ta' kwalità. L-Inizjattivi ta' 
Raggruppamenti Konġunti jenħtieġ li 
jiksbu massa kritika biex jitħaffef it-tkabbir 
tal-SMEs. Permezz tal-konnessjoni ta' 
ekosistemi speċjalizzati, ir-raggruppamenti 
joħolqu opportunitajiet tan-negozju ġodda 
għall-SMEs u jintegrawhom aħjar fil-
ktajjen ta' valur strateġiċi Ewropej u 
dinjija. Jenħtieġ li jiġi provdut appoġġ 
għall-iżvilupp ta' strateġiji ta' sħubija 
transnazzjonali u għall-implimentazzjoni 
ta' attivitajiet konġunti, appoġġati mill-
Pjattaforma Ewropea għall-
Kollaborazzjoni bejn ir-Raggruppamenti. 
Jenħtieġ li titħeġġeġ is-sħubija sostenibbli 
b'finanzjament kontinwu jekk jintlaħqu l-
miri ta' prestazzjoni u parteċipazzjoni. L-
appoġġ dirett għall-SMEs jenħtieġ li 
jgħaddi mill-organizzazzjonijiet tar-
raggruppamenti għal dan li ġej: l-adozzjoni 
ta' teknoloġiji avvanzati, mudelli ta' 
negozju ġodda, soluzzjonijiet, il-kreattività 
u t-tfassil, l-aġġornament tal-ħiliet, l-
attrazzjoni tat-talent, l-aċċellerazzjoni tal-
intraprenditorija u l-
internazzjonalizzazzjoni. Atturi ta' appoġġ 
għall-SMEs speċjalizzati oħra jenħtieġ li 
jiġu assoċjati biex tiġi ffaċilitata t-
trasformazzjoni industrijali u l-
implimentazzjonijiet ta' strateġiji ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti. Għalhekk il-
Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u 
jibni rabtiet maċ-ċentri ta' innovazzjoni 
(diġitali) tal-Unjoni u mal-investimenti taħt 
il-Politika ta' Koeżjoni u Orizzont Ewropa. 
Jistgħu wkoll jiġu esplorati s-sinerġiji mal-
programm Erasmus.



AD\1166549MT.docx 23/47 PE627.879v02-00

MT

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Il-programm jista' jikkontribwixxi 
biex iżid u/jew itejjeb ir-relazzjoni bejn 
intrapriżi mikro, żgħar u medji ma' 
Universitajiet, ċentri ta' riċerka u 
istituzzjonijiet oħra relatati mal-ħolqien u 
t-tixrid tal-għarfien. Din il-konnessjoni 
tista' tgħin biex ittejjeb il-kapaċitajiet tal-
intrapriżi biex jindirizzaw l-isfidi 
strateġiċi li joħloq l-ambjent 
internazzjonali l-ġdid.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 28b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28b) L-SMEs, minħabba d-daqs iżgħar 
tagħhom, iħabbtu wiċċhom ma' ostakli 
speċifiċi għat-tkabbir u għandhom 
diffikultajiet kbar biex jikbru u 
jiżviluppaw xi wħud mill-attivitajiet 
kummerċjali tagħhom. L-Unjoni ilha 
tipprovdi appoġġ biex jiżdiedu l-attivitajiet 
li jiffukaw fuq l-innovazzjoni fir-riċerka, 
prinċipalment permezz tal-Istrument 
għall-SMEs u l-proġett pilota riċenti tal-
Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni fi ħdan 
il-programm Orizzont 2020. Abbażi tal-
metodi ta' ħidma u l-esperjenzi tal-
Istrument għall-SMEs, il-Programm tas-
Suq Uniku jenħtieġ li jipprovdi wkoll 
appoġġ għal attivitajiet ta' espansjoni 
mill-SMEs li jikkumplimentaw l-EIC il-
ġdid bl-enfasi speċifika tiegħu fuq l-
innovazzjoni rivoluzzjonarja taħt Orizzont 
Ewropa. L-azzjonijiet ta' espansjoni għall-
SMEs taħt dan il-programm għandhom 
jiffukaw, pereżempju, fuq l-għajnuna 
permezz tal-kummerċjalizzazzjoni, l-
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internazzjonalizzazzjoni u l-
opportunitajiet immexxija mis-suq.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Il-kreattività u l-innovazzjoni huma 
kruċjali għall-kompetittività tal-ktajjen tal-
valur industrijali tal-Unjoni. Dawn 
jirrappreżentaw katalizzaturi għall-
modernizzazzjoni industrijali u 
jikkontribwixxu għat-tkabbir intelliġenti, 
inklużiv u sostenibbli. Madankollu, l-
adozzjoni mill-SMEs għadha lura. 
Għalhekk il-Programm jenħtieġ li jappoġġa 
l-azzjonijiet immirati, in-netwerks u s-
sħubiji għall-innovazzjoni mmexxija mill-
kreattività tul il-katina tal-valur industrijali.

(29) Il-kreattività u l-innovazzjoni, it-
trasformazzjoni teknoloġika u 
organizattiva, sostenibbiltà msaħħa 
f'termini tal-proċessi tal-produzzjoni, 
b'mod partikolari l-effiċjenza fir-riżorsi u 
fl-enerġija, huma kruċjali għall-
kompetittività tal-ktajjen tal-valur 
industrijali tal-Unjoni. Dawn 
jirrappreżentaw katalizzaturi għall-
modernizzazzjoni tas-setturi tan-negozji u 
l-industrija u jikkontribwixxu għat-tkabbir 
intelliġenti, inklużiv u sostenibbli. 
Madankollu, l-adozzjoni mill-SMEs 
għadha lura. Għalhekk il-Programm 
jenħtieġ li jappoġġa l-azzjonijiet immirati, 
in-netwerks u s-sħubiji għall-innovazzjoni 
mmexxija mill-kreattività tul il-katina tal-
valur industrijali.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Jirrikonoxxi li l-Istrument għall-
SMEs ta' Orizzont 2020 kellu suċċess kbir 
għall-intraprendituri kemm fl-għotjiet tal-
fażi 1 kif ukoll f'dawk tal-fażi 2 biex 
javvanzaw l-idea kummerċjali ġdida 
tagħhom u biex jittestjaw u jiżviluppaw 
prototip. Filwaqt li l-proċess tal-għażla 
huwa diġà rigoruż ħafna, xorta waħda 
ħafna proġetti tajbin ħafna ma jistgħux 
jiġu ffinanzjati minħabba riżorsi 
finanzjarji limitati. L-implimentazzjoni 
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fil-qafas tal-Aġenzija EASME tal-SMEs 
kienet qiegħda taħdem b'mod effiċjenti 
ħafna. Filwaqt li l-fokus ta' dak il-
programm huwa fuq proġetti 
b'teknoloġija avvanzata, dan il-programm 
jenħtieġ li jestendi l-metodoloġija għal 
kwalunkwe tip ta' SME li qed tespandi.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 29b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29b) L-azzjonijiet tal-COSME jenħtieġ 
li jiffokaw ukoll fuq is-setturi 
kkaratterizzati minn potenzjal sinifikanti 
ta' tkabbir u soċjali u li jkollhom 
proporzjon għoli ta' SMEs. It-turiżmu 
huwa settur wieħed tal-Ekonomija tal-
Unjoni li jikkontribwixxi b'mod 
sostanzjali għall-PDG tal-Unjoni u 
primarjament jitmexxa mill-SMEs. L-
Unjoni jenħtieġ li tkompli u żżid l-
azzjonijiet li jappoġġaw l-ispeċifiċitajiet 
ta' dan is-settur.

Ġustifikazzjoni

Il-Programm jenħtieġ li jiffoka fuq is-settur tat-turiżmu, meta titqies l-importanza tiegħu fil-
kuntest Ewropew.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-istandards Ewropej għandhom 
rwol importanti fis-suq intern. Huma ta' 
interess vitali għall-kompetittività tal-
impriżi, u speċjalment tal-SMEs. Huma 
wkoll għodda kruċjali biex jappoġġaw il-
leġiżlazzjoni u l-politiki tal-Unjoni f'għadd 

(30) L-istandards Ewropej għandhom 
rwol importanti fis-suq intern. Huma ta' 
interess vitali għall-kompetittività tal-
impriżi, u speċjalment tal-SMEs. Huma 
wkoll għodda kruċjali biex jappoġġaw il-
leġiżlazzjoni u l-miri ta' politika tal-Unjoni 
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ta' oqsma ewlenin bħall-enerġija, it-tibdil
fil-klima, it-teknoloġija tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi, l-innovazzjoni, is-sikurezza tal-
prodotti, il-protezzjoni tal-konsumatur, is-
sikurezza u l-kundizzjonijiet tax-xogħol 
tal-ħaddiema u l-popolazzjoni li qed tixjiħ, 
u b'hekk jikkontribwixxu għas-soċjetà 
kollha.

f'għadd ta' oqsma ewlenin bħall-
aċċellerazzjoni tat-tranżizzjoni tal-
enerġija, l-indirizzar tat-tibdil fil-klima, il-
ħarsien ambjentali, il-kwalità tal-arja u 
tal-ilma mtejba, it-teknoloġija tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni, l-użu 
sostenibbli u r-riċiklaġġ tar-riżorsi, l-
innovazzjoni teknoloġika u soċjali, is-
sikurezza tal-prodotti, il-protezzjoni tal-
konsumatur, is-sikurezza u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema u 
l-popolazzjoni li qed tixjiħ, u b'hekk 
jikkontribwixxu għas-soċjetà kollha.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Il-prinċipji tat-trasparenza u tal-
opportunitajiet indaqs bejn is-sessi 
jenħtieġ li jitqiesu fl-inizjattivi u l-
azzjonijiet rilevanti kollha koperti mill-
programm. Ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali 
għaċ-ċittadini kollha jenħtieġ li jitqies 
ukoll f'dawk l-inizjattivi u l-azzjonijiet.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Il-Programm jenħtieġ li 
jippromwovi sinerġiji u 
komplementarjetajiet fir-rigward tal-
appoġġ għall-SMEs u għall-
intraprenditorija taħt il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali stabbilit bir-
Regolament (UE) [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill69 . Barra minn 
hekk, it-tieqa għall-SMEs tal-InvestEU 
stabbilit bir-Regolament (UE) [...] tal-

(65) Il-Programm jenħtieġ li 
jippromwovi sinerġiji, 
komplementarjetajiet u addizzjonalità fir-
rigward tal-appoġġ għall-SMEs u għall-
intraprenditorija taħt il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali stabbilit bir-
Regolament (UE) [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill69. Barra minn hekk, 
it-tieqa għall-SMEs tal-InvestEU stabbilit 
bir-Regolament (UE) [...] tal-Parlament 
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill70 se
jiggarantixxi appoġġ għad-dejn u għall-
ekwità biex jissaħħu l-aċċess u d-
disponibbiltà tal-finanzjament għall-SMEs. 
Il-Programm jenħtieġ li jfittex ukoll 
sinerġiji mal-Programm Spazjali stabbilit 
bir-Regolament (UE) Nru [...] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill71 fir-
rigward tal-inkoraġġiment tal-SMEs biex 
jibbenefikaw minn innovazzjoni 
rivoluzzjonarja u soluzzjonijiet oħrajn 
żviluppati taħt dawk il-programmi.

Ewropew u tal-Kunsill70 ser jiggarantixxi 
appoġġ għad-dejn u għall-ekwità biex 
jissaħħu l-aċċess u d-disponibbiltà tal-
finanzjament għall-SMEs u għall-
mikrointrapriżi. Il-Programm jenħtieġ li 
jfittex ukoll sinerġiji mal-Programm 
Spazjali stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 
[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill71

fir-rigward tal-inkoraġġiment tal-SMEs 
biex jibbenefikaw minn innovazzjoni 
rivoluzzjonarja u soluzzjonijiet oħrajn 
żviluppati taħt dawk il-programmi.

__________________ __________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Ġustifikazzjoni

Ġiet miżjuda referenza għall-addizzjonalità u għall-intrapriżi mikro.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Il-Programm jenħtieġ li 
jippromwovi sinerġiji u 
komplementarjetajiet fir-rigward tal-
Programm Ewropa Diġitali stabbilit bir-
Regolament (UE) Nru [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill73 li għandhom l-
għan li jippromwovi d-diġitalizzazzjoni tal-
ekonomija u tas-settur pubbliku tal-Unjoni.

(67) Il-Programm jenħtieġ li 
jippromwovi sinerġiji u 
komplementarjetajiet fir-rigward tal-
Programm Ewropa Diġitali stabbilit bir-
Regolament (UE) Nru [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill73 li għandu l-għan 
li jippromwovi d-diġitalizzazzjoni tal-
ekonomija u tas-settur pubbliku tal-Unjoni
u aktar ċibersigurtà.

__________________ __________________

73 COM(2018) 434 final 73 COM(2018) 434 final

Emenda 34

Proposta għal regolament
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Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm għat-titjib tal-funzjonament tas-
suq intern u l-kompetittività tal-intrapriżi, 
inkluż l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs 
medju u l-qafas għall-finanzjament tal-
iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea fit-
tifsira tal-Artikolu 13 tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 (il-
"Programm").

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm għat-titjib tal-funzjonament tas-
suq intern u l-kompetittività u s-
sostenibbiltà tal-intrapriżi, inkluż l-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, l-
intrapriżi tal-ekonomija soċjali u n-
netwerks tal-intrapriżi, u l-qafas għall-
finanzjament tal-iżvilupp, il-produzzjoni u 
d-disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea 
fit-tifsira tal-Artikolu 13 tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 (il-
"Programm").

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) "Intrapriża tal-ekonomija soċjali" 
tfisser intrapriża li l-objettiv ewlieni 
tagħha jkun li jkollha impatt soċjali 
minflok ma tagħmel profitt għas-sidien 
jew għall-azzjonisti tagħha u li topera billi 
tipprovdi oġġetti u servizzi għas-suq u tiġi 
ġestita b'mod miftuħ u responsabbli u 
tinvolvi lill-impjegati, lill-konsumaturi u 
lill-partijiet ikkonċernati.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) "Intrapriża Pubblika Lokali" 
tfisser intrapriża lokali żgħira ta' servizz 
pubbliku li tissodisfa l-kriterji ta' SME u 
twettaq kompiti importanti għal 
komunitajiet lokali;
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Ġustifikazzjoni

L-Intrapriżi Pubbliċi Lokali huma tip ta' attività intraprenditorjali b'karatteristiċi speċifiċi li 
għandhom jitqiesu b'mod xieraq fil-programm COSME.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) "Netwerks tal-intrapriżi" tfisser li 
l-intraprendituri jingħaqdu flimkien 
sabiex iwettqu proġett kondiviż u li fih 
żewġ SMEs jew aktar iwettqu attività 
ekonomika waħda jew aktar b'mod 
konġunt sabiex iżidu l-kompetittività 
tagħhom fis-suq.

Ġustifikazzjoni

In-netwerks tal-intrapriżi huma atturi kruċjali fis-suq intern.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jtejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern, u b'mod speċjali li jipproteġi u 
jagħti s-setgħa liċ-ċittadini, lill-
konsumaturi u lin-negozji, b'mod 
partikolari lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), permezz tal-infurzar 
tad-dritt tal-Unjoni, l-iffaċilitar tal-aċċess 
għas-suq, l-iffissar ta' standards, u bil-
promozzjoni tas-saħħa tal-bniedem, tal-
annimali u tal-pjanti u tal-benessri tal-
annimali; kif ukoll li jtejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
l-Kummissjoni u l-aġenziji deċentralizzati 

(a) Itejjeb il-kompetittività u l-
funzjonament tas-suq intern b'ekonomiji 
lokali, jindirizza l-ineffiċjenzi tas-suq u 
jiffaċilita l-infurzar tal-qafas legali tal-
Unjoni, jipproteġi u jagħti s-setgħa liċ-
ċittadini, lill-konsumaturi u lin-negozji, 
inkluż il-forza tax-xogħol tiegħu, b'mod 
partikolari lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju li jikkontribwixxu għall-
għanijiet klimatiċi u t-tkabbir industrijali 
sostenibbli kif ukoll joħloq il-
kundizzjonijiet għal impjiegi stabbli u ta' 
kwalità, l-iffaċilitar tal-aċċess għas-suq, l-
iffissar ta' standards, u bil-promozzjoni tas-
saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti 
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tal-Unjoni; u tal-benessri tal-annimali; kif ukoll li 
jtejjeb il-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni 
tal-aħjar prattiki bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
l-Kummissjoni u l-aġenziji deċentralizzati 
tal-Unjoni;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jagħmel is-suq intern aktar 
effettiv, jiffaċilita l-prevenzjoni u t-tneħħija 
tal-ostakli, jappoġġa l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-dritt tal-
Unjoni fl-oqsma tas-suq intern għall-
oġġetti u s-servizzi, l-akkwist pubbliku, is-
sorveljanza tas-suq kif ukoll fl-oqsma tad-
dritt soċjetarju u l-liġi kuntrattwali u extra-
kuntrattwali, il-ġlieda kontra l-ħasil tal-
flus, il-moviment liberu tal-kapital, is-
servizzi finanzjarji u l-kompetizzjoni, 
inkluż l-iżvilupp ta' għodod ta' governanza;

(a) li jagħmel is-suq intern aktar 
effettiv, jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, jiffaċilita l-prevenzjoni u t-tneħħija 
tal-ostakli, jappoġġa l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-dritt tal-
Unjoni fl-oqsma tas-suq intern għall-
oġġetti u s-servizzi, l-ekonomija soċjali u 
l-intraprenditorija soċjali, l-akkwist 
pubbliku, is-sorveljanza tas-suq kif ukoll 
fl-oqsma tad-dritt soċjetarju u l-liġi 
kuntrattwali u extra-kuntrattwali, il-ġlieda 
kontra l-ħasil tal-flus, il-moviment liberu 
tal-kapital, is-servizzi finanzjarji u l-
kompetizzjoni, inkluż l-iżvilupp ta' għodod 
ta' governanza;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jtejjeb il-kompetittività tal-
intrapriżi b'enfasi speċjali fuq l-SMEs u li 
jikseb l-addizzjonalità permezz tal-
provvediment ta' miżuri li jipprovdu forom 
diversi ta' appoġġ lill-SMEs, l-aċċess 
għas-swieq inkluż l-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs, 
ambjent tan-negozju favorevoli għall-
SMEs, il-kompetittività tas-setturi, il-

(b) li jtejjeb kemm il-kompetittività kif 
ukoll is-sostenibbiltà tal-intrapriżi b'enfasi 
speċjali fuq l-SMEs u li jikseb l-
addizzjonalità permezz tal-provvediment 
ta' miżuri (objettivi tal-COSME), 
b'attenzjoni partikolari għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom, billi
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modernizzazzjoni tal-industrija u l-
promozzjoni tal-intraprenditorija;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) li jipprovdi diversi forom ta' 
appoġġ lill-SMEs, irawwem it-tkabbir, il-
promozzjoni u l-ħolqien ta' SMEs, inklużi 
netwerks tal-intrapriżi, l-iżvilupp ta' ħiliet
maniġerjali u jrawwem miżuri għall-
espansjoni li jippermettulhom aċċess 
aħjar għas-swieq u għall-proċessi ta' 
internazzjonalizzazzjoni, kif ukoll il-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti u s-
servizzi tagħhom;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) li jrawwem ambjent kummerċjali 
favorevoli u l-qafas għall-SMEs, inaqqas 
il-piż amministrattiv, itejjeb il-
kompetittività tas-setturi, jiżgura l-
modernizzazzjoni tal-industrija inkluża t-
trasformazzjoni diġitali tagħhom li 
tikkontribwixxi għal ekonomija reżiljenti 
u effiċjenti fl-enerġija u fir-riżorsi;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b – punt iii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) jippromwovi kultura 
intraprenditorjali u jikkontribwixxi għat-



PE627.879v02-00 32/47 AD\1166549MT.docx

MT

taħriġ ta' kwalità għolja tal-persunal tal-
SMEs;

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b – punt iv (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) jippromwovi opportunitajiet ġodda 
ta' negozju għall-SMEs li jegħlbu bidliet 
strutturali permezz ta' miżuri mmirati, u 
forom innovattivi oħra ta' azzjonijiet bħal 
akkwiżizzjonijiet mill-ħaddiema li 
jiffaċilitaw il-ħolqien tal-impjiegi u l-
kontinwità tan-negozji, f'territorji 
affettwati minn dawn il-bidliet.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għall-
perjodu mill-2021 sal-2027 għandu jkun 
EUR 4 088 580 000 fi prezzijiet kurrenti.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għall-
perjodu mill-2021 sal-2027 għandu jkun 
EUR 5 514 000 000 fi prezzijiet tal-2018 
(EUR 6 211 000 000 fi prezzijiet kurrenti).

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 1 000 000 000 għall-objettiv 
msemmi fl-Artikolu 3(2)(b);

(a) EUR 2 772 000 000 fi prezzijiet tal-
2018 (EUR 3 122000000 fi prezzijiet 
kurrenti) għall-objettiv imsemmi fl-
Artikolu 3(2)(b);
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
jista' jintuża għall-assistenza teknika u 
amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-
Programm, rigward b'mod partikolari l-
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni u għall-użu ta' 
netwerks ta' teknoloġija tal-informatika li 
jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju tal-
informazzjoni, u l-użu u l-iżvilupp ta' 
għodod ta' teknoloġija tal-informatika 
korporattivi.

3. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
jista' jintuża għall-assistenza teknika u 
amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-
Programm, rigward b'mod partikolari l-
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni u għall-użu ta'
netwerks ta' teknoloġija tal-informatika li 
jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju tal-
informazzjoni, u l-użu u l-iżvilupp ta' 
għodod ta' teknoloġija tal-informatika 
korporattivi. L-ispejjeż totali tal-appoġġ 
amministrattiv u tekniku se jkunu limitati 
sabiex jippermettu d-disponibbiltà 
massima tal-programm biex jiffinanzja 
azzjonijiet koperti mill-objettivi tal-
programm u m'għandhomx jaqbżu fi 
kwalunkwe każ limitu ta’ 5 % tal-baġit 
globali msemmi fl-Artikolu 4(1).

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri 
taħt ġestjoni kondiviża jistgħu, fuq it-talba 
tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-Programm. 
Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawn 
ir-riżorsi direttament skont il-punt (a) tal-
Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju 
jew indirettament skont il-punt (c) ta' dak l-
Artikolu. Fejn possibbli dawn ir-riżorsi 
għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-
Istat Membru kkonċernat.

6. Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri 
taħt ġestjoni kondiviża jistgħu, fuq it-talba 
volontarja tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-
Programm. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta dawn ir-riżorsi direttament 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 62(1) tar-
Regolament Finanzjarju jew indirettament 
skont il-punt (c) ta' dak l-Artikolu. Fejn 
possibbli dawn ir-riżorsi għandhom 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru 
kkonċernat.
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm 
għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-
Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju.

Għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm 
għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-
Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika 
programmi ta' ħidma adottati għal kull 
wieħed mill-objettivi speċifiċi msemmija 
fl-Artikolu (2)(2) filwaqt li tispeċifika l-
ammont ta' għotjiet li għandhom jiġu 
allokati.

Ġustifikazzjoni

Din hija prattika konsolidata fil-ġestjoni tal-programmi tal-UE.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ħolqien tal-kundizzjonijiet tajbin 
biex l-atturi kollha tas-suq intern, inklużi n-
negozji, iċ-ċittadini u l-konsumaturi, is-
soċjetà ċivili u l-awtoritajiet pubbliċi 
jingħataw is-setgħa permezz ta' kampanji 
trasparenti ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, l-iskambju tal-aħjar 
prattika, il-promozzjoni ta' prattiki tajbin, l-
iskambju u d-disseminazzjoni ta' 
kompetenza esperta u għarfien u l-
organizzazzjoni ta' taħriġ;

(a) il-ħolqien tal-kundizzjonijiet tajbin 
biex l-atturi kollha tas-suq intern, inklużi n-
negozji, u b'mod partikolari l-intrapriżi 
mikro, l-SMEs, iċ-ċittadini u l-
konsumaturi, is-soċjetà ċivili u l-
awtoritajiet pubbliċi jingħataw is-setgħa 
permezz ta' kampanji trasparenti ta' 
informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni, l-
iskambju tal-aħjar prattika, il-promozzjoni 
ta' prattiki tajbin, l-iskambju u d-
disseminazzjoni ta' kompetenza esperta u 
għarfien u l-organizzazzjoni ta' taħriġ;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-provvista ta' mekkaniżmi għaċ-
ċittadini, għall-konsumaturi, għall-utenti
aħħarin, għas-soċjetà ċivili u għar-
rappreżentanti tan-negozju mill-Unjoni 
biex tingħata kontribuzzjoni lid-
diskussjonijiet politiċi, lill-politiki u lill-
proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet, b'mod 
partikolari billi jiġi appoġġat il-
funzjonament tal-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi fil-livell nazzjonali u fil-
livell tal-Unjoni;

(b) il-provvista ta' mekkaniżmi għar-
rappreżentanti taċ-ċittadini, tal-
konsumaturi, tal-utenti aħħarin, tas-
soċjetà ċivili, tan-negozji u tal-impjegati
mill-Unjoni biex tingħata kontribuzzjoni 
lid-diskussjonijiet politiċi, lill-politiki u 
lill-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet, b'mod 
partikolari billi jiġi appoġġat il-
funzjonament tal-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi fil-livell nazzjonali u fil-
livell tal-Unjoni;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jipprovdu forom diversi ta' 
appoġġ għall-SMEs;

imħassar

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs 
għas-swieq, jappoġġawhom fl-indirizzar ta' 
sfidi globali u soċjetali u l-
internazzjonalizzazzjoni tan-negozji, u 
jsaħħu t-tmexxija industrijali tal-Unjoni fil-
ktajjen tal-valur globali, inkluż in-Netwerk 
Enterprise Europe;

(b) li jiffaċilitaw l-aċċess tal-
mikrointrapriżi, tal-SMEs u tan-netwerks 
tal-intrapriżi għas-swieq, inklużi swieq 
barra mill-Unjoni, jappoġġawhom fl-
indirizzar ta' sfidi globali, ambjentali, 
ekonomiċi u soċjetali u l-
internazzjonalizzazzjoni tan-negozji, u 
jiffaċilitaw l-appoġġ tagħhom matul iċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom u jsaħħu t-
tmexxija intraprenditorjali u industrijali 
tal-Unjoni fil-ktajjen tal-valur globali;
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jindirizzaw l-ostakli tas-swieq, il-
piż amministrattiv u joħolqu ambjent tan-
negozju favorevoli biex jagħtu s-setgħa
lill-SMEs jibbenefikaw mis-suq intern;

(c) li jindirizzaw l-ostakli tas-swieq, 
inaqqsu l-piż amministrattiv u jnaqqsu l-
ostakli għall-istabbiliment ta' intrapriżi u 
l-bidu ta' negozji u joħolqu ambjent tan-
negozju favorevoli biex jagħtu jippermettu
lill-SMEs jibbenefikaw mis-suq intern, 
inkluż l-aċċess għall-finanzi; u billi 
jipprovdu gwida xierqa, servizzi ta'
mentoraġġ u kkowċjar għall-għoti ta' 
servizzi ta' negozju bbażati fuq l-għarfien;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiffaċilitaw it-tkabbir tan-negozji, 
inkluż l-iżvilupp ta' ħiliet, u t-
trasformazzjoni industrijali fis-setturi tal-
manifattura u tas-servizzi;

(d) li jiffaċilitaw l-iżvilupp u t-tkabbir
tan-negozji sostenibbli, iżidu s-
sensibilizzazzjoni tal-mikrointrapriżi u tal-
SMEs dwar il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 
inkluż id-dritt tal-UE dwar l-ambjent u l-
enerġija, jaġġornaw il-ħiliet u l-kwalifiki 
tagħhom, jiżviluppaw u jiffaċilitaw 
mudelli ġodda ta' negozju u katini tal-
valur effiċjenti fir-riżorsi li jrawmu t-
trasformazzjoni industrijali, teknoloġika u 
organizzattiva sostenibbli fis-setturi tal-
manifattura u tas-servizzi;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li jappoġġaw il-kompetittività tal-
intrapriżi u ta' setturi sħaħ tal-ekonomija, u 

(e) li jsaħħu l-kompetittività u s-
sostenibbiltà tal-intrapriżi u ta' setturi sħaħ 
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li jappoġġaw tal-adozzjoni mill-SMEs tal-
innovazzjoni u l-kollaborazzjoni fil-katina 
tal-valur permezz tal-konnessjoni 
strateġika tal-ekosistemi u r-
raggruppamenti, inkluż l-inizjattiva tar-
raggruppamenti konġunti;

tal-ekonomija, u li jappoġġaw l-adozzjoni 
mill-mikrointrapriżi u mill-SMEs tal-
innovazzjoni teknoloġika, organizzattiva u 
soċjali filwaqt li jtejbu r-responsabbiltà 
soċjali korporattiva u l-kollaborazzjoni fil-
katina tal-valur permezz tal-konnessjoni 
strateġika tal-ekosistemi u r-
raggruppamenti, inkluż l-inizjattiva tar-
raggruppamenti konġunti;

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jrawmu ambjent tan-negozju 
intraprenditorjali u kultura 
intraprenditorjali, inkluż l-iskema ta' 
mentoraġġ għall-intraprendituri ġodda u li 
jappoġġaw lin-negozji li jkunu għadhom 
kemm jiftħu, is-sostenibbiltà tan-negozju u 
n-negozji li jkunu jridu jespandu.

(f) li jrawmu ambjent tan-negozju 
intraprenditorjali u kultura 
intraprenditorjali, jespandu l-iskema ta' 
mentoraġġ għall-intraprendituri ġodda u li 
jappoġġaw lin-negozji li jkunu għadhom 
kemm jiftħu, is-sostenibbiltà tan-negozju u 
n-negozji li jkunu jridu jespandu
b'attenzjoni partikolari għal 
intraprendituri potenzjali ġodda (jiġifieri.
żgħażagħ, nisa), kif ukoll gruppi fil-mira 
speċifiċi oħra, bħal gruppi soċjalment 
żvantaġġati jew vulnerabbli.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Il-Kummissjoni tista' tappoġġa l-
azzjonijiet speċifiċi li ġejjin li jappoġġaw 
il-paragrafi (a) sa (f) biex

i. taċċellera, tappoġġa u tespandi s-
servizzi ta' konsulenza permezz tan-
Netwerk Enterprise Europe sabiex 
tipprovdi servizzi kummerċjali integrati 
bl-appoġġ ta' Punt Uniku ta' Kuntatt lill-
SMEs tal-Unjoni li jfittxu li jesploraw 
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opportunitajiet fis-suq intern u fil-pajjiżi 
terzi, u billi timmonitorja li dawn tal-
aħħar jipprovdu livell komparabbli ta' 
kwalità ta' servizz fl-Istati Membri kollha;

ii. tappoġġa l-ħolqien ta' netwerks tal-
intrapriżi.

iii. tappoġġa u tespandi l-programmi ta' 
mobbiltà għal intraprendituri ġodda 
("Erasmus għal Intraprendituri 
Żgħażagħ") sabiex ittejjeb il-kapaċità 
tagħhom li jiżviluppaw l-għarfien, il-ħiliet 
u l-attitudnijiet intraprenditorjali 
tagħhom u sabiex ittejjeb il-kapaċità 
teknoloġika u l-maniġment tal-intrapriża 
tagħhom

iv. tappoġġa l-espansjoni tal-SMEs 
permezz ta' proġetti ta' estensjoni 
kummerċjali sinifikanti bbażati fuq 
opportunitajiet immexxija mis-suq 
(strument għall-espansjoni tal-SMEs);

v. Tappoġġa attivitajiet speċifiċi għas-
settur f'oqsma kkaratterizzati minn 
proporzjon għoli ta' intrapriżi mikro u 
SMEs u kontribut kbir għall-PDG tal-
Unjoni, bħas-settur tat-turiżmu.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 b. L-azzjonijiet imwettqa permezz 
tan-Netwerk Enterprise Europe msemmija 
fil-punt 3a ġdid jistgħu jinkludu, fost 
oħrajn:

(i) il-faċilitazzjoni tal-internalizzazzjoni 
tal-SMEs u l-identifikazzjoni ta' sħab 
kummerċjali fis-suq intern, kooperazzjoni 
kummerċjali transfruntiera dwar ir-R&Ż, 
sħubiji ta' trasferiment tat-teknoloġija, 
tal-għarfien u tal-innovazzjoni.

(ii) l-għoti ta' informazzjoni, gwida u 
pariri personalizzati dwar id-dritt tal-
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Unjoni, l-opportunitajiet ta' finanzjament 
u ta' fondi tal-Unjoni kif ukoll dwar l-
inizjattivi tal-Unjoni li jħallu impatt fuq 
in-negozju, inklużi t-tassazzjoni, id-
drittijiet tal-proprjetà, l-obbligi relatati 
mal-ambjent u mal-eneġrija, ix-xogħol u 
l-aspetti tas-sigurtà soċjali;

(iii) il-faċilitazzjoni tal-aċċess tal-SMEs 
għall-għarfien dwar l-ambjent, il-klima, l-
effiċjenza fl-enerġija u l-prestazzjoni;

(iv) It-tisħiħ tan-netwerk ma' netwerks 
oħra ta' informazzjoni u konsulenza tal-
Unjoni u tal-Istati Membri, b'mod 
partikolari l-EURES, iċ-Ċentri ta' 
Innovazzjoni tal-UE u ċ-Ċentru ta' 
Konsulenza InvestEU.

Is-servizzi mogħtija min-Netwerk f'isem 
programmi oħra tal-Unjoni għandhom 
ikunu ffinanzjati minn dawk il-
programmi.

Il-Kummissjoni għandha tagħti prijorità 
lill-azzjonijiet fin-Netwerk biex ittejjeb 
partijiet jew elementi tiegħu li ma 
jikkonformawx mal-istandard minimu 
sabiex jingħata appoġġ omoġenju lill-
intrapriżi mikro u lill-SMEs madwar l-
UE.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu 
indikaturi u standards minimi bl-għan li 
jitkejjel l-impatt tan-Netwerk fir-rigward 
tal-objettivi speċifiċi u l-effettività tal-
azzjonijiet tal-COSME.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 21(2).

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 20 biex tikkomplementa forom 
addizzjonali ta' appoġġ għall-SMEs mhux 
previsti f'dan il-paragrafu.

Dawn l-atti delegati għandhom 
jirrispettaw l-objettivi stabbiliti f'dan ir-
Regolament, b'mod partikolari l-objettivi 
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tal-COSME stabbiliti fl-Artikolu 3(2).

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiż terz li 
mhuwiex assoċjat mal-Programm jistgħu
jipparteċipaw fl-azzjonijiet li ġejjin:

Il-Kummissjoni tista' tippermetti lill-
entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiż terz li 
mhuwiex assoċjat mal-Programm 
jipparteċipaw fl-azzjonijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

L-istrument għandu jiġi ffukat biex jipprovdi appoġġ primarjament għall-benefiċjarji 
Ewropej. Jistgħu jkunu permessi xi eċċezzjonijiet għal entitajiet stabbiliti f'pajjiżi terzi sabiex 
jibbenefikaw lill-SMEs Ewropej u lill-organizzazzjoni tal-konsumaturi, iżda dan jenħtieġ li 
jiġi deċiż fuq xenarju ta' każ b'każ.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Evalwazzjoni u kriterji tal-għotji Evalwazzjoni

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu fil-verità jirreferi biss għall-evalwazzjoni.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jistgħu jirċievu appoġġ mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew Plus 

jistgħu jirċievu appoġġ mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
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jew il-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali, skont il-paragrafu 5 tal-
Artikolu [67] tar-Regolament (UE) XX [ir-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni] u l-Artikolu [8] jew ir-
Regolament (UE) XX [Il-finanzjament, il-
ġestjoni u l-monitoraġġ tal-Politika 
Agrikola Komuni], bil-kundizzjoni li t-tali 
azzjonijiet ikunu konsistenti mal-objettivi 
tal-programm ikkonċernat. Għandhom 
japplikaw ir-regoli tal-Fond li jkun qed 
jipprovdi l-appoġġ.

jew il-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali, skont il-paragrafu 5 tal-
Artikolu [67] tar-Regolament (UE) XX [ir-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni] u l-Artikolu [8] jew ir-
Regolament (UE) XX [Il-finanzjament, il-
ġestjoni u l-monitoraġġ tal-Politika 
Agrikola Komuni], jew ir-Regolament 
(UE) XX [li jistabbilixxi l-Programm 
Ewropa Diġitali] b'mod partikolari l-
objettiv dwar il-Ħiliet Diġitali Avvanzati, 
bil-kundizzjoni li t-tali azzjonijiet ikunu 
konsistenti mal-objettivi tal-programm 
ikkonċernat. Għandhom japplikaw ir-regoli 
tal-Fond li jkun qed jipprovdi l-appoġġ.

Ġustifikazzjoni

Trid tiġi żgurata l-koordinazzjoni mal-programm Ewropa Diġitali sabiex tingħata strateġija 
komprensiva għall-SMEs.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-
programmi ta' ħidma li jkopru l-
azzjonijiet tal-COSME u li jħaddmu l-
objettiv speċifiku msemmi fl-Artikolu 
3(2)(b). Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 21(2). Minbarra l-elementi tal-
paragrafu 1, il-programm ta' ħidma 
għandu jinkludi:

(i) indikazzjoni tal-ammont allokat għal 
kull azzjoni li għandha tiġi ffinanzjata;

(ii) skeda indikattiva tal-implimentazzjoni;

(iii) referenzi għal azzjonijiet oħra fil-
livell tal-Unjoni li qed jiġu implimentati u 
li jistgħu jkunu ta' interess għall-SME u 
għan-netwerk fil-qafas ta' programmi jew 
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azzjonijiet oħra tal-Unjoni.

Il-programm ta' ħidma u l-azzjonijiet 
għandhom jiġu ppubblikati wkoll, fuq is-
siti web ta' kull punt ta' kuntatt tan-
Netwerk, fejn tali siti web ikunu 
disponibbli. Dan huwa partikolarment 
importanti għall-azzjonijiet indirizzati 
għall-SMEs.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 b. Il-Kummissjoni għandha tħejji sal-
aħħar ta' Jannar 2021 Qafas li 
jimplimenta l-azzjoni COSME li se 
tinkludi l-iskeda tal-programmi ta' ħidma 
u s-sejħiet, is-suġġetti u l-finanzjament 
allokat tagħhom u dettalji oħra meħtieġa 
biex jipprovdu trasparenza u prevedibbiltà 
għall-perjodu kollu tal-Programm u biex 
isaħħu l-kwalità tal-proġetti.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-evalwazzjonijiet għandhom 
jitwettqu f'waqthom sabiex 
jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

1. L-evalwazzjonijiet għandhom 
jitwettqu f'waqthom, iżda mill-inqas kull 
sentejn, sabiex jikkontribwixxu għall-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni interim tal-
Programm għandha titwettaq ladarba jkun 
hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, 
iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara 
l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Programm.

2. L-evalwazzjoni interim tal-
Programm għandha titwettaq ladarba jkun 
hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, 
fuq il-bażi tal-monitoraġġ imwettaq skont 
l-Artikolu 20, iżda mhux aktar tard minn 
erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni 
tal-programm. Din għandha tinkludi wkoll 
evalwazzjoni komprensiva tal-proċeduri, 
l-objettivi u l-kriterji ta' eliġibbiltà għall-
prijoritajiet tal-perjodu ta' finanzjament 
kontinwu. Abbażi tar-riżultati ta' din l-
evalwazzjoni interim, għandhom jiġu 
proposti rakkomandazzjonijiet għal 
rieżami tal-Programm.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni (b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lil diversi udjenzi inklużi lill-midja u lill-
pubbliku.

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom joperaw bi trasparenza 
u jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-
viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni 
(b'mod partikolari meta jippromwovu l-
azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi 
jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, 
effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi 
inklużi lill-midja u lill-pubbliku fil-livell 
lokali.

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tal-programm għandhom jingħataw viżibbiltà fi ħdan il-komunitajiet lokali sabiex 
jiżdied l-għarfien tal-kontribut tal-UE għall-benesseri tas-soċjetà Ewropea.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Anness IV – kolonna 2 – ringiela 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 - L-għadd ta' SMEs li qed jirċievu 
appoġġ

1 - L-għadd ta' SMEs li qed jirċievu 
appoġġ mill-programm u min-Netwerk.

2 - L-għadd ta' kumpaniji appoġġati li 
kkonkludew sħubiji kummerċjali.

2 - L-għadd ta' kumpaniji appoġġati li 
kkonkludew sħubiji kummerċjali.

2a - L-għadd ta' imprendituri li 
jibbenefikaw minn skemi ta' konsulenza u 
ta' mobbiltà

2b - It-tnaqqis tal-ispejjeż u tal-ħin biex 
jiġu stabbiliti SMEs.

2c - L-għadd ta' netwerks tal-intrapriżi 
maħluqa meta mqabbel mal-linja bażi.

2d - L-għadd ta' Stati Membri li jużaw it-
test tal-SME:

2e - Iż-żieda sinifikanti fl-għadd ta' Stati 
Membri b'punt uniku ta' kuntatt għan-
negozji ġodda kummerċjali.

2f - Iż-żieda fil-proporzjon ta' SMEs li 
jesportaw u ż-żieda fil-proporzjon ta' 
SMEs li jesportaw barra l-Unjoni meta 
mqabbel mal-linja bażi.

2g - Iż-żieda sinifikanti fl-għadd ta' Stati 
Membri li jimplimentaw soluzzjonijiet tal-
intraprenditorija li għandhom fil-mira 
tagħhom intraprendituri potenzjali, 
żgħażagħ, ġodda u nisa, kif ukoll gruppi 
fil-mira speċifiċi oħra meta mqabbel mal-
linja bażi

2h - Iż-żieda fil-proporzjon taċ-ċittadini 
tal-Unjoni li jixtiequ jkunu impjegati għal 
rashom meta mqabbel mal-linja bażi.

2i - Il-prestazzjoni tal-SMEs fir-rigward 
tas-sostenibbiltà li għandha titkejjel, fost 
l-oħrajn, miż-żieda fil-proporzjon tal-
SMEs fl-Unjoni li jiżviluppaw prodotti u 
servizzi tal-ekonomija blu u prodotti u 
servizzi ekoloġiċi1a u mit-titjib tagħhom fl-
effiċjenza fir-riżorsi (li jistgħu jinkludu l-
enerġija, il-materjali jew l-ilma, ir-
riċiklaġġ, eċċ) meta mqabbel mal-linja 
bażi.

*l-indikaturi kollha għandhom jitqabblu 
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mas-sitwazzjoni attwali fl-2018.

__________________

1a Prodotti u servizzi ekoloġiċi huma dawk 
b'funzjoni predominanti li jnaqqsu r-
riskju ambjentali u jimminimizzaw it-
tniġġis u r-riżorsi. Prodotti b'karatteristiċi 
ambjentali (b'ekodisinn, ekotikketta, 
prodotti b'mod organiku, u b'kontenut 
riċiklat importanti) huma inklużi wkoll. 
Sors: Flash Ewrobarometru 342, "SMEs, 
Resource Efficiency and Green Markets".
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