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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Itenni mill-ġdid li intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) għandhom rwol fundamentali 
fl-ekonomija Ewropea u jippromwovu l-istabilità soċjali u li l-SMEs huma kruċjali għat-
twettiq ta' tkabbir aktar b'saħħtu u għal żmien itwal, għall-aktar flessibbiltà u għall-
ħolqien ta' aktar impjiegi li huma wkoll aħjar u ta' aktar postijiet tat-taħriġ; ifakkar, barra 
minn hekk, li l-SMEs jiżguraw ukoll rabta vitali bejn il-produtturi u d-dimensjoni lokali 
tagħhom, bl-għan li jkun ikkontrollat il-fenomenu tar-rilokazzjoni tal-produzzjoni, li 
sikwit joħloq problemi ta' qgħad; 

2. Huwa tal-fehma, f'dan ir-rigward, li r-rilokazzjoni ta' intrapriżi, li twassal għat-telf ta' 
impjiegi, m'għandiex tkun promossa bl-użu tal-fondi tal-Komunità;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li "Is-sħubija l-ġdida għat-Tkabbir u għall-Impjieg" 
tenfasizza b'mod partikulari l-bżonn li jittejjeb l-ambjent għan-negozji bir-rikonoxximent
u l-promozzjoni ta' tipi eżistenti ta' raggruppamenti u zoni industrijali, fost affarijiet oħra, 
fl-ambitu ta' programmi Ewropej, u bil-kunsiderazzjoni serja tal-karatteristiċi, tal-
problemi u ta' l-istennijiet speċifiċi tagħhom u billi jingħatalhom l-appoġġ xieraq, 
għalkemm dan m'għandux ikun fil-forma ta' sussidji iżda pjuttost billi jkunu mgħejjuna 
biex jgħinu lilhom infushom;

4. Jenfasiżża li l-SMEs huma l-pedament tal-koeżjoni ekonomika u soċjali minħabba li 
dawn jimpjegaw aktar minn 75 miljun persuna madwar l-UE, u jikkontribwixxu sa 80% 
ta' l-impjiegi f'ċerti setturi industrijali; jenfasizza li l-aċċess ta' l-SMEs għall-faċilitajiet ta' 
riċerka u żvilupp (R&D) għandu jittejjeb sabiex jissaħħu t-tkabbir ekonomiku u l-
innovazzjoni, biex jinħolqu aktar impjiegi li jeħtieġu ħila u biex jiġi miġġieled il-qgħad, 
speċjalment fost iż-żagħżagħ; jistieden lill-Kummissjoni biex tinkoraġġixxi l-iskambju 
ta' prattiki tajba bejn l-Istati Membri dwar it-twaqqif ta' raggruppamenti ta' intrapriżi; 
f'dan il-kuntest jenfasizza wkoll l-importanza ta' koperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-SMEs 
u l-universitajiet u l-istituti ta' riċerka (privati) u ta' investiment ikbar u aħjar fit-
trasferiment tat-teknoloġija kif ukoll fit-taħriġ;

5. Jikkunsidra essenzjali ż-żieda fl-investiment ta' l-SMEs fil-kapital uman sabiex tiżdied l-
impjegabilità tal-ħaddiema u tissaħħaħ il-produttività; jirrikonoxxi l-bżonn ta' programmi 
u attivitajiet ta' taħriġ li huma speċifikament immirati lejn l-attivitajiet imprenditorjali ta' 
l-SMEs, inkluż taħriġ fil-post;

6. Jenfasizza l-bżonn ta' inkoraġġiment għall-SMEs li jaħdmu b'mod li jagħmilx ħsara lill-
ambjent fil-qafas tar-responsabilità soċjali korporattiva u l-Istrateġija ta’ l-Unjoni 
Ewropea għall-Iżvilupp Sostenibbli;

7. Jenfasizza l-importanza tad-deċiżjoni li ttieħdet biex ikun inkorporat il-prinċipju tal-
'prijorità għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju' ('think small first') fil-politiki kollha tal-
Komunità u jitlob li dan il-kriterju jkun osservat srettament u b'mod trasparenti, 
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partikolarment ladarba 99% ta' l-intrapriżi fl-Unjoni Ewropea huma SMEs; jikkunsidra li, 
meta jitqies l-irwol li dawn għandhom fl-iżvilupp ekonomiku u fl-innovazzjoni, u l-
proporzjon tas-suq li jirrapreżentaw, huwa assolutament meħtieġ li l-SMEs jirċievu 
appoġġ komprensiv;

8. Jirrikonoxxi l-importanza kbira ta' l-informazzjoni; jirrimarka li, fil-fatt, l-SMEs huma 
infurmati ftit jew ħażin (jew infurmati b'mod ġenerali żżejjed) dwar l-UE u l-attivitajiet 
tagħha. L-SMEs bir-raġun jilmentaw dwar din l-'informazzjoni falza' u dwar uħud mill-
effetti tal-politiki ta' l-UE, li dwarhom ma kienux infurmati fi żmien xieraq. F'dan ir-
rigward, jenfasizza li għandu jkollhom rwol importanti ċ-Ċentri Euro Info (EICs), li s'issa 
ma rnexxielhomx jipprovdu servizz li jilħaq l-istennijiet u l-bżonnijiet tan-negozji 
Ewropej, partikolarment minħabba li maġġoranza kbira ta' SMEs lanqas biss jafu bl-
eżistenza tagħhom;

9. Jenfasizza li għalhekk hu importanti li n-netwerk ta' l-EICs ikun evalwat, imtejjeb u 
organizzat mill-ġdid, kemm fir-rigward ta' l-effiċjenza operattiva u kemm ta' l-effettività 
ta' l-azzjoni tiegħu, sabiex dan ikun jista' jaħdem b'mod iktar iffukat u b'iktar ħeffa. L-
EICs għandhom ikunu mibdula f'one-stop shops għas-soluzzjoni tal-problemi (one-stop 
trouble-shooting shops) għall-użu ta' l-SMEs li jiltaqgħu ma' ostakoli fis-suq intern; l-
EICs għandhom isiru medjaturi ġenwini bejn l-SMEs u l-Istati Membri, u jaffrontaw kull 
problema billi japplikaw il-liġi Komunitarja bl-aktar mod prattiku u pragmatiku 
possibbli; jirrikonoxxi li biex jintlaħqu dawn l-obbjettivi, l-EICs ser ikollhom bżonn ta' 
aktar fondi;

10. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippromwovi attivament aktar viżibilità għall-EICs u 
jenfasizza li l-SMEs kollha għandu jkollhom aċċess faċli u bla ħlas għall-informazzjoni, 
is-servizzi u l-pariri offruti mill-EICs, kemm jekk huma membri u anke jekk mhumiex 
membri ta' l-organizzazzjonijiet li jaqdu l-funzjoni ta' EIC; jitlob lill-Kummissjoni biex 
tiżgura li panels ta' SMEs magħżula mill-EICs jinkludu SMEs li mhumiex membri ta' l-
organizzazzjoni ospitanti; jikkunsidra li huwa vitali li l-Kummissjoni tistabbilixxi miri 
ambizzjużi biex tippromwovi l-użu u l-viżibilità ta' l-EICs fost l-SMEs kollha, mhux biss 
l-SMEs li huma membri ta' l-organizzazzjoni ospitanti;

11. Jikkunsidra li għandhom isiru sforzi biex jinġabru fi gruppi n-netwerks mħaddma mill-
Unjoni Ewropea u mmirati għall-bżonnijiet ta' l-SMEs (pereżempju iċ-Ċentri Euro Info u 
ċ-Ċentri ta’ Kollegament għall-Innovazzjoni); jikkunsidra li dawn l-istabbilimenti jistgħu 
jkunu, pereżempju, inkorporati fl-assoċjazzjoni professjonali ta' l-SMEs; 

12. Iqis li huwa importanti li jingħata rwol aktar prominenti mhux biss lill-għoti ta' l-
informazzjoni, imma wkoll lit-trasferiment ta' l-aħjar prattiki, għall-SMEs u għall-
mikrointrapriżi; għal dak il-għan, iqis it-tagħlim ta' l-għarfien marbut man-negozju, 
inkluż l-għarfien li wieħed għandu bżonn għall-proċeduri għas-sejħa ta' l-offerti, bħala 
qasam ta' prijorità;

13. Jikkunsidra li huwa assolutament meħtieġ, fir-rigward ta' l-iffinanzjar jew tar-riskji 
marbuta man-negozju, li l-SMEs jirċievu informazzjoni komprensiva u affidabbli dwar 
modi possibbli ta' qsim ta' riskju;
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14. Huwa tal-fehma li l-piż ta' l-ostakli fis-suq intern, burokratiċi jew mhumiex, jaqa' fil-parti 
l-kbira u b'mod sproporzjonat fuq l-SMEs; jitlob lill-Kummissjoni biex tneħħi dawn l-
ostakli, u jqis li huwa vitali li l-Kummissjoni, b'mod sistematiku u mingħajr dewmien, 
tibda proċedimenti ta’ ksur skond Artikolu 226 tat-Trattat KE kontra kwalunkwe Stat 
Membru li jonqos li jissodisfa wieħed mill-obbligi tiegħu skond it-Trattat KE u b'mod 
partikulari id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw is-suq intern, inklużi dawk li 
jikkonċernaw it-Tariffa Komuni tad-Dwana, il-moviment ħieles tas-servizzi u r-regoli 
komuni dwar it-tassazzjoni; 

15. Jirrikonoxxi l-bżonn li tittejjeb l-informazzjoni dwar u l-aċċess għal proċedimenti ta’ ksur 
għall-SMEs u jitlob lill-Kummissjoni biex tevalwa l-mod kif l-SMEs u intrapriżi kbar kif 
ukoll il-partjiet ikkonċernati rilevanti tagħhom jaċċedu għal u jużaw il-proċedimenti ta’ 
ksur; jitlob lill-Kummissjoni biex tirrapporta r-riżultat ta' din l-evalwazzjoni lill-
Parlament; 

16. Jitlob lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-aċċess ta' l-SMEs u tal-mikrointrapriżi għall-
programmi ta' qafas Komunitarji u għall-Fondi Strutturali, minħabba l-irwol importanti li 
dawn l-istrumenti għandhom f'ħafna reġjuni fil-promozzjoni ta' l-intraprenditorija u tal-
ħiliet, jitlob lill-Kummissjoni biex timmonitorja u tirrapporta lill-Parlament dwar l-
aċċess ta' l-SMEs għall-fondi tal-Komunità; jinnota li l-miri għall-parteċipazzjoni ta' l-
SMEs fil-programm ta' qafas għar-riċerka ma ntlaħqux; jitlob lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri biex jiżguraw parteċipazzjoni akbar ta' l-SMEs fil-programmi tal-
Komunità, biex jagħmlu aktar sempliċi l-proċeduri ta' l-applikazzjoni, biex inaqqsu l-
ispejjeż ta' l-applikazzjoni, u biex iqassru ż-żmien li wieħed jistenna; jikkunsidra li, fost l-
objettivi speċifiċi li għandhom ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni, għandha tingħata 
prijorità speċjali lil, fost affarijiet oħra, l-impjieg ta' persuni bi bżonnijiet speċjali, tan-
nisa u ta' persuni li ilhom bla xogħol għal żmien twil. Għal dan il-għan, jipproponi li l-
programmi jipprovdu għall-fondi speċjali għat-taħriġ tal-persuni msemmija hawn fuq, li 
huma kateġoriji ta' ħaddiema inqas privileġġati; 

17. Jenfasizza l-bżonn ta' titjib fl-iffinanzjar ta' l-SMEs u l-aċċess tagħhom għall-kapital, 
kemm għall-Fondi Strutturali u għall-flussi ta' kapital li minnhom jistgħu jieħdu 
benefiċċju, speċjalment dawk li jipprovdu mikrofinanzjar għall-attivitajiet RTD kif ukoll 
għall-intrapriżi li għadhom fil-bidu, għan-negozji mibdija min-nisa, jew għall-ditti tal-
familja; jikkunsidra wkoll li huwa neċessarju li jkunu żviluppati l-għajnuniet intiżi biex 
jippermettu l-applikazzjoni kif suppost tal-leġiżlazzjoni ambjentali u soċjali dejjem aktar 
strinġenti;

18. Huwa tal-fehma li bil-formulazzjoni ta' politika għall-SMEs, l-approċċ il-ġdid irid 
jipprevedi inizjattivi u azzjonijiet mmirati b'mod partikulari għat-tisħiħ ta' intrapriżi 
ġodda, tal-familja jew tan-nisa, b'mod partikulari jekk dawn jinsabu f'reġjuni ta' l-UE 
żvantaġġjati, muntanjużi, fil-ġżejjer jew reġjuni b'popolazzjoni skarsa;

19. Ifakkar li l-intrapriżi żgħar ibatu ħafna minħabba burokrazija li xxekkel; jilqa' l-mira tal-
Kummissjoni li tnaqqas il-burokrazija fl-Ewropa b'25%, imma jħeġġeġ l-
implimentazzjoni fil-pront u t-tfassil malajr ta' metodu biex jevalwa l-ispiża u l-
konsegwenzi amministrattivi tal-leġiżlazzjoni tal-KE; jenfasizza li l-piż amministrattiv 
imqiegħed fuq l-SMEs irid ikun proporzjonat u neċessarju u li l-leġiżlazzjoni komunitarja 
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kollha għandha tkun suġġetta għal evalwazzjoni ta' l-impatt, skond il-Ftehima Inter-
Istituzzjonali Dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet;

20. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li spejjeż li m'għandhomx x'jaqsmu mal-pagi huma wieħed 
mill-akbar ostakoli li jiffaċjaw ditti magħmula minn persuna waħda u lill-mikrointrapriżi, 
li ħafna drabi ma joħolqux impjiegi minħabba li mhumiex kapaċi jlaħħqu mar-rekwiżiti 
amministrattivi li dan ikun jinvolvi; ifakkar li l-Artikolu 137(2)(b) tat-Trattat KE 
jipprovdi li direttivi adottati fil-qasam tal-ħarsien soċjali u tal-ħaddiem "għandhom 
jevitaw li jimponu limitazzjonijiet amministrattivi, finanzjarji jew legali b'mod li jista' 
jżomm lura l-ħolqien u l-iżvilupp ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju"; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex, fejn hu xieraq, jeżentaw tali ditti b'mod estiż minn ċerti 
rekwiżiti bħall-obbligi ta' rappurtar u dokumentazzjoni; 

21. Huwa konxju li t-tnaqqis tal-burokrazija huwa fil-parti l-kbira kwistjoni ta' l-Istati 
Membri u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex taħdem aktar biex iġġib lill-Istati Membri 
aktar konxji tal-bżonn ta' miżuri ta' deregolamentazzjoni permezz ta' eżempji ta' proċeduri 
ippruvati u ttestjati u ta' valuri mqabbla;

22. Jaħseb li s-suq ta' l-akkwisti pubbliċi joffri opportunità unika għall-SMEs, u għalhekk 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinvestigaw il-possibilità, fil-ġejjieni, 
li jippermettu lill-SMEs, b'mod partikulari dawk attivi fis-settur ta' l-agrikoltura, biex 
jissottomettu offerti konġunti;

23. Jaħseb li politika li tappoġġja lill-SMEs għandha tinkoraġġixxi koeżjoni u integrazzjoni 
reali fl-Unjoni, anke minħabba d-daqs żgħir u n-natura ta' negozji Ewropej, li f'ħafna 
mill-każi jitmexxu minn familji, peress li jgħinu joħolqu ambjent favorevoli anke għal 
ħaddiema żvantaġġati; għalhekk jenfasizza li l-leġiżlazzjoni Ewropea għandha tqis kif 
jixraq il-funzjonijiet ta' l-SMEs biex jiggarantixxu l-għajxien, il-prevenzjoni tat-tnaqqis 
fil-popolazzjoni, it-tistħiħ tal-komunità lokali u li jonqos il-faqar; fil-ġejjieni, għalhekk, 
barra mil-leġiżlazzjoni ekonomika, jeħtieġ li jitfasslu linji gwida komuni Ewropej biex 
jassistu lill-SMEs fl-irwol tagħhom biex isaħħu l-koeżjoni soċjali; iħeġġeġ li, bħala parti 
minn dawn il-linji gwida, għandu jingħata appoġġ partikulari għall-ħolqien u ż-żamma ta' 
mikrointrapriżi sabiex tiġi promossa l-integrazzjoni ta' gruppi li jġarrbu diskriminazzjoni 
u li huma żvantaġġati u minn gruppi etniċi speċifiċi, u l-integrazzjoni mill-ġdid ta' dawk 
li ġew emarġinati fis-soċjetà, bil-għan li ssir kontribuzzjoni fil-ġlieda kontra l-faqar;

24. Japprezza t-tentattiv tal-Kummissjoni biex ikun hemm djalogu u l-promozzjoni ta' 
konsultazzjoni regolari ma' l-SMEs u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom u 
jitlob li dan il-metodu jiġi pprattikat b'mod sistematiku billi jiġu involuti l-intrapriżi 
Ewropej, anke permezz ta' l-assoċjazzjonijiet kummerċjali, mhux biss fl-
implimentazzjoni ta' programmi Komunitarji iżda wkoll fl-iżvilupp ta' dawk il-
programmi; jinnota li l-proċess ta' konsultazzjoni kif inhi bħalissa hija problematika 
għall-SMEs peress li l-limitu ta' żmien ta' tmien ġimgħat ma jippermettix li 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-SME's ikollhom ħin biżżejjed biex jiġbru l-
fehmiet u jippreżentawhom; jitlob lill-Kummissjoni biex tirrivedi b'mod urġenti din ir-
restrizzjoni;
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25. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw parteċipazzjoni iktar 
qawwija mill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-SME's fid-djalogu soċjali 
Ewropew; jenfasizza l-importanza li tingħata konċessjoni akbar għall-karatteristiċi 
partikulari ta' l-SMEs kemm fid-djalogu soċjali Ewropew kif ukoll f'dak nazzjonali, li t-
tnejn li huma attwalment huma bbażati fuq il-kunċett ta' kumpaniji kbar u l-impjegati 
tagħhom; ifakkar li huwa importanti wkoll li l-Istati Membri jinkoraġġixxu lill-SMEs 
biex jistabbilixxu korpijiet rappreżentattivi indipendenti;

26. Jenfasizza l-ħtieġa, sabiex jiżdiedu l-postijiet tax-xogħol u tat-taħriġ, li jiġi stabbilit 
netwerk aħjar li jgħaqqad negozji madwar pjattaformi għall-innovazzjoni tal-proċessi u 
tal-prodotti: netwerk bħal dan għandu jinħoloq billi jittieħdu miżuri li jqisu d-diffikultà li 
jiffaċċjaw l-SMEs biex ikollhom aċċess għal programmi ta' kreditu u ta' promozzjoni;

27. Isostni li l-miżuri kollha li jappoġġjaw lill-SMEs għandhom ikunu applikabbli għall-
dawk li jaħdmu għal rashom fir-rigward tal-forom differenti ta' sistemi ta' sigurtà soċjali, 
u l-benefiċċji pprovduti taħt dawn is-sistemi u l-prevenzjoni ta' perikli fuq ix-xogħol;

28. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jagħmlu tentattiv, kemm jista' jkun possibbli, li joħolqu 
ambjent leġiżlattiv li jiggarantixxi flessibilità fl-impjiegi għall-SMEs bla preġudizzju għal 
aspetti tas-sigurtà soċjali;

29. Jirramarka dwar il-ħtieġa li s-suq intern jiġi komplut u jistieden lill-Istati Membri biex 
jagħtu l-għajnuna tagħhom biex jintlaħaq dak l-objettiv imqassam billi jinkoraġġixxu l-
moviment ħieles tal-ħaddiema;

30. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li tiżdied il-koperazzjoni bejn reġjuni li jaqsmu l-istess 
problemi u sfidi u, għal dak il-għan, li negozji bbażati f'dawn ir-regjuni jiġu mħeġġa 
jistabbilixxu netwerks bl-objettiv li jsegwu u jikkoordinaw il-politiki meħtieġa biex jilħqu 
r-rekwiżiti speċifiċi tagħhom;

31. Ifakkar kemm huwa vitali t-tentattiv biex tiġi inkoraġġuta l-intraprenditorija, b'mod 
partikulari fil-kuntest tal-bidla demografika fejn l-Ewropa se tara terz mill-intraprendituri 
tagħha jirtiraw fl-għaxar snin li ġejjin;  jistieden lill-Kummissjoni biex tiffaċilita l-
iskambju tal-prattika tajba bejn l-Istati Membri f'dan il-qasam, billi jiġu kkunsidrati 
pereżempju skemi ta' ‘Silver-entrepreneurship’ għal persuni aktar anzjani, kif għandhom 
jiġu inkoraġġuti aħjar iż-żgħażagħ biex jiftħu negozju, u b'mod partikulari l-promozzjoni 
ta' intraprendituri nisa, li jista' jinkludi l-istudju ta' miżuri li jafu joħolqu bilanċ bejn il-
ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja.
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