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Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda mressqa minn Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/Efa

Emenda 1
Ċitazzjoni 4 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-Kunsill Ewropew ta' Göteborg tal-15 u s-16 ta' Ġunju 2001 li 
kien iddeċieda li jinkorpora l-istrateġija ta' Liżbona ma' strateġija ta' żvilupp 
sostenibbli,

Or.en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 2
Ċitazzjoni 10 a (ġdida)

- wara li kkunsidra r-regolament tal-Kunsill (KE/Nru 1083/2006) li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew1, il-Fond 
Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u l-Linji Gwida Strateġiċi Komunitarji 2007-
2013 (COM(2005)0299),

Or.en

  
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25.
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 3
Ċitazzjoni 14 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Nipprattikaw l-
għarfien: Strateġija għall-innovazzjoni msejsa fuq bażi wiesgħa għall-UE" 
(COM(2006)0502),

Or.en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 4
Premessa 15 a (ġdida)

- wara li kkunsidra r-rapport finali ta' Mejju 2002 tal-grupp ta' esperti tal-proġett 
BEST dwar it-trasferiment ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju,

Or.el

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 5
Ċitazzjoni 22 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-inizjattiva i2010, b'mod partikulari l-Pjan ta' Azzjoni i2010 ta' l-
eGovernment (COM(2006)0173),

Or.en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 6
Premessa Aa (ġdida)

Aa. billi, sabiex ikun żgurat tkabbir ekonomiku fit-tul, l-UE u l-Istati Membri 
għandhom inaqqsu l-firda li teżisti bejn ir-riċerka u s-suq fl-Unjoni Ewropea,

Or.en
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 7
Premessa F

F. billi l-Istati Membri jridu jibqgħu jippruvaw jegħlbu l-isfidi konnessi mal-bidla soċjali 
demografika u mudelli soċjali sostenibbli, u jieħdu din l-opportunità biex jiżviluppaw 
proċessi, servizzi u prodotti innovattivi,

Or.en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/Efa

Emenda 8
Premessa G

imħassra

Or.en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 9
Premessa M

ΙΓ. billi huwa tipiku għall-SMEs li jsofru minn ħiliet imprenditorjali dgħajfa kif ukoll 
minn nuqqasijiet fl-użu ta' teknoloġiji ta' l-informatika u tal-komunikazzjoni, fil-
kontabbiltà, fil-limitazzjonijiet lingwistiċi, fil-ġestjoni tal-produzzjoni, fl-ippjanar tan-
negopzju, fin-nuqqas ta' riżorsi u l-kapaċità li jilħqu l-massa kritika

Or.el

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 10
Premessa M a (ġdida)

M a. billi l-appoġġ għal organizzazzjonijiet intermedjarji li jirrappreżentaw intrapriżi 
huwa indispensabbli, meta wieħed iqis in-natura fundamentali ta' l-azzjonijiet 
tagħhom fir-rigward ta' l-informazzjoni, l-appoġġ u s-segwitu għall-SMEs, b'mod 
partikulari għall-iżgħar fosthom;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/Efa

Emenda 11
Premessa M a (ġdida)

Ma. billi kopertura dgħajfa tas-sigurtà soċjali hija wieħed mill-fatturi ewlenin li
jiskuraġġixxi liċ-ċittadini ta' l-UE milli jibdew jaħdmu għal rashom,

Or.en

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 12
Premessa S a (ġdida)

S a. billi t-23 miljun SME fl-Ewropa fil-fatt jirriflettu diversità kbira ħafna ta' 
sitwazzjonijiet intraprenditorjali li għandhom jitqiesu fit-tfassil u fl-
implimentazzjoni ta' politiki Komunitarji, b'mod partikulari fil-kuntest tal-qafas ta' 
l-NRPs, partikularment fir-rigward ta' l-ispeċifiċitajiet tal-mikrointrapriżi u x-
xogħol mid-dar (cottage industry) li jammontaw għal aktar minn 95% ta' l-SMEs 
Ewropej,

Or.fr

Emenda mressqa minn Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/Efa

Emenda 13
Paragrafu 1

1. Ifakkar lill-Istati Membri li l-uniku mod biex jikkompetu b'suċċess fis-suq dinji huwa 
li joħolqu soċjetà Ewropea ta' l-Għarfien li hija miftuħa u bbażata fuq l-eċċellenza, u 
li tkattar l-innovazzjoni soċjali u tinkuraġġixxi l-effiċjenza ekoloġika;

Or.en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 14
Paragrafu 1 (ġdid)

1a. Jenfasizza l-fatt li l-uniku mod kif jista' jkollna suq għall-SMEs u l-industrija 
Ewropea huwa li titnaqqas il-firda li teżisti fl-UE bejn ir-riċerka u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' proċessi, servizzi u prodotti innovattivi;

Or.en
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 15
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li t-tkabbir jista' jiġi garantit biss billi 
jkun hemm reazzjoni għall-iżviluppi importanti fis-soċjetà għal li huma: bidliet 
demografiċi u popolazzjoni li qiegħda tixjieħ, it-tranżizzjoni fil-qasam ta' l-enerġija 
u l-ambjent;

Or.en

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 16
Paragrafu 3

3. Jenfasizza l-fatt li, iktar u iktar, is-saħħa organizzattiva se tkun mhux f'kompetenzi tal-
qofol, iżda minflok, f''individwi (tħassir)' tal-qofol, l-iktar diretturi ta' kumpaniji, li 
għandhom ikunu kapaċi jitħarrġu b'mod kontinwu taħt kundizzjonijiet xierqa 
sabiex isaħħu l-ħila tagħhom li jantiċipaw u jamministraw bidliet fl-ambjent 
tagħhom;

Or.fr

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Emenda 17
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koperazzjoni, fuq naħa bejn ir-reġjuni li jiffaċċjaw 
l-istess problemi u sfidi, billi jiġi inkorraġut l-istabbiliment ta' netwerks bejn 
intrapriżi li jinsabu f'dawn ir-reġjuni, u reġjuni transkonfinali, u fuq in-naħa l-
oħra, bil-għan li jiġi inkoraġġut l-iżvilupp u l-koordinazzjoni ta' politiki li jaħdmu 
għall-bżonnijiet speċifiċi tagħhom;

Or.es



AM\631223MT.doc PE 378.718v01-00 6/16 AM\

MT

Emenda mressqa minn Ján Hudacký

Emenda 18
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tieħu azzjoni biex iżżid il-kompetizzjoni bejn 
l-SMEs fis-suq intern ta' l-UE billi tnaqqas l-ostakoli amministrattivi u l-
intervenzjonijiet mill-istat waqt li tirrispetta l-prinċipji ta' sussidjarjetà u tas-suq 
ħieles sabiex itejbu l-kompetittività globali tagħhom;

Or.en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 19
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jenfasizza l-importanza ta' l-iżvilupp reġjonali madwar ċentri ta' tkabbir fit-
teknoloġija u l-innovazzjoni (l-hekk imsejħin 'raggruppamenti') f'kull Stat Membru;

Or.en

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Emenda 20
Paragrafu 4 b (ġdid)

4b. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi rrikonoxxuta s-sitwazzjoni partikulari u li jiġi inkoraġġut 
l-iżvilupp ta' raggruppamenti u zoni industrijali, permezz ta' programmi Ewropej, li 
jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom u jipprovdulhom appoġġ xieraq;

Or.es

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 21
Paragrafu 5

5. Iħeġġeġ il-promozzjoni tar-relazzjonijiet ekonomiċi internazzjonali bl-iskop li 
tinħoloq zona ta' kummerċ liberu akbar minn dak tas-suq uniku Ewropew; jinsisti 
f'dan ir-rigward li l-ftehima dwar l-akkwist pubbliku li bħalissa qed tiġi negozjata 
mill-ġdid fid-WTO tiġi bbilanċjata mill-ġdid; jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni, 
f'dan ir-rigward, għall-fatt li l-isħab tagħna Amerikani, Kanadiżi, Koreani u 
Ġappuniżi għandhom dispożizzjonijiet nazzjonali li jeskludu mill-kamp ta' 
applikazzjoni tal-ftehima kuntratti pubbliċi li huma riżervati għall-SMEs, waqt li 
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min-naħa l-oħra, dawn l-erba' pajjiżi jistgħu, inter alia, jipparteċipaw f'sejħiet għal 
offerti għal kuntratti pubbliċi fil-25 Stat Membru ta' l-Unjoni Ewropea;

Or.fr

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 22
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jitlob lill-Istati Membri biex ineħħu l-limiti amministrattivi fuq il-koperazzjoni 
transkonfinali bejn l-SMEs, l-industrija, l-istituti ta' riċerka u l-universitajiet;

Or.en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/Efa

Emenda 23
Paragrafu 8

8. Jagħraf li l-Ewropa għandha bżonn politika dwar l-enerġija verament integrata li 
tiggarantixxi s-sigurtà ta' fornimenti, l-ogħla livell ta' sikurezza, l-ebda riskji għas-
saħħa u ħsara minima għall-ambjent;

Or.en

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Emenda 24
Paragrafu 9

9. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri jagħtu ħajja ġdida lill-oqsma ta' l-għarfien, ir-
riċerka u l-innovazzjoni; ir-riċerka hija prerekwiżit vitali għall-innovazzjoni 
b'suċċess u t-tkabbir ekonomiku; huwa importanti li tinħoloq soċjetà Ewropea ta' l-
għarfien, bis-saħħa tat-tagħlim tul il-ħajja u Teknoloġiji ta' l-Informatika u tal-
Komunikazzjoni (ICT) sabiex jitnaqqsu d-differenzi fil-ħiliet u biex jitnaqqas il-
qgħad; 

Or.it
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 25
Paragrafu 9

9. Jenfasizza l-bżonn li l-Istati Membri jsaħħu mill-ġdid l-għarfien u l-innovazzjoni billi 
tinħoloq soċjetà Ewropea ta' l-għarfien, billi jintuża t-tagħlim tul il-ħajja kollha, it-
taħriġ fil-lingwi u Teknoloġiji ta' l-Informatika u l-Komunikazzjoni (ICT) sabiex 
jitnaqqsu d-differenzi fil-ħiliet, il-qgħad, u b'hekk titjieb il-mobilità tal-ħaddiema fl-
UE;

Or.en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/Efa

Emenda 26
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Jappoġġja l-użu l-aktar wiesa' tal-"Kompetenza Ewlenija għat-Tagħlim tul il-
Ħajja" sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' studenti Ewropej billi jiġu żgurati l-ugwaljanza 
u b'mod partikulari l-aċċess għal dawk il-gruppi li jeħtieġu l-appoġġ biex jilħqu l-
potenzjal edukazzjonali tagħhom, bħalma huma persuni b'ħiliet bażiċi baxxi, li 
ħallew l-iskola kmieni, li huma qegħda għal żmien twil, migranti, u persuni 
b'diżabilitajiet;

Or.en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/Efa

Emenda 27
Paragrafu 9 b (ġdid)

9b. Jaħseb li l-SMEs jagħmlu parti essenzjali mill-ekonomija Ewropea u li sabiex jiġi 
sfruttat il-potenzjal tagħhom fil-kamp ta' l-R&D, is-Seba' Programm ta' Qafas 
għandu jiġi mtejjeb sabiex jiffaċilita l-parteċipazzjoni ta' korpi ta' riċerka iżgħar 
billi jiġi assenjat l-iffinanzjar ta' l-SMEs u ta' raggruppamenti ta' kumpaniji u 
laboratorji żgħar;

Or.en
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Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 28
Paragrafu 10

10. Jenfasizza l-bżonn ta' mudelli ta' innovazzjoni miftuħa, li jkunu anqas lineari u aktar 
dinamiċi u li jġibu valur miżjud għall-kumpaniji; ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri tal-ħtieġa li jappoġġjaw definizzjoni usa' ta' l-innovazzjoni meta jfasslu u 
jimplimentaw politiki Ewropej; jenfasizza li l-innovazzjoni tinvolvi kemm l-
innovazzjoni teknoloġika, bit-tisħiħ tal-kapaċitajiet għoljin, medji u baxxi 
teknoloġiċi ta' l-intrapriżi, kif ukoll il-modernizzazzjoni ta' l-attivitajiet u s-servizzi, 
b'mod partikulari intrapriżi żgħar jew mikrointrapriżi, u l-modernizzazzjoni 
tagħhom għal għanijiet soċjali u l-ħolqien ta' impjiegi; jaħseb ukoll li għandu jitqies 
l-irwol essenzjali ta' dawn l-intrapriżi fl-adattament u fit-tkattir ta' teknoloġiji 
eżistenti;

Or.fr

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 29
Paragrafu 10

10. Jenfasizza l-bżonn ta' mudelli ta' 'innovazzjoni miftuħa', fejn SMEs u l-industrija 
joħolqu l-innovazzjoni permezz ta' koperazzjoni u bl-appoġġ tal-gvern; dawn ikunu 
inqas lineari u aktar dinamiċi u (tħassir) għandhom iġibu valur miżjud lill-kumpaniji;

Or.en

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Emenda 30
Paragrafu 12

12. Jenfasizza l-bżonn ta' privattiva tal-Komunità faċli li tintuża u ta' reċiproċità mtejba 
bejn is-sistemi ta' privattivi Ewropej, Amerikani u Ġappuniżi sabiex jitħarsu bl-aħjar 
mod l-intrapriża u l-ideat Ewropej b'mod partikulari l-promozzjoni ta' l-użu tagħhom 
mill-SMEs;

Or.en
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 31
Paragrafu 13

13. Ifaħħar l-għanijiet ta' l-Istrateġija Ewropea għall-Aċċess għas-Suq u jappella lill-UE 
biex tagħmel aktar biex tippromwovi d-'database' tagħha fil-komunità ta' l-SMEs u 
biex iżżommha aġġornata; jirrakkomanda lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet 
reġjonali u lokali biex joħolqu 'one-stop shops tat-tagħrif' u biex jinkoraġġixxu l-
operat fuq l-internet ta' servizzi tal-gvern (eGovernment);

Or.en

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 32
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex kull meta jkun possibbli 
japplikaw il-prinċipju ta' 'aħseb fiż-żgħar l-ewwel' ibbażat fuq il-Karta Ewropea 
dwar Intrapriżi Żgħar sabiex tippermetti li mikrointrapriżi u negożji mid-dar b'mod 
partikulari jilħqu bis-sħiħ il-potenzjal ta' tkabbir u żvilupp tagħhom fuq livell lokali 
jew fis-swieq ta' l-esportazzjoni;

Or.fr

Emenda mressqa minn Ján Hudacký

Emenda 33
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tirriforma u tkabbar in-netwerk attwali ta' l-EIC billi 
tinkorpora aġenziji varji ta' appoġġ għan-negozji li jeżistu f'netwerks nazzjonali u li 
huma kapaċi jipprovdu servizzi komprensivi u affidabbli lill-SMEs;

Or.en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/Efa

Emenda 34
Paragrafu 15 a (ġdid)

15a. Jenfasizza l-bżonn li jiġu appoġġjati intraprendituri nisa, l-iktar fl-aċċess għal 
netwerks finanzjarji u intraprenditorjali;



AM\631223MT.doc PE 378.718v01-00 11/16 AM\

MT

Or.en

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Emenda 35
Paragrafu 19

19. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jergġħu jagħtu l-ħajja lin-negozji Ewropej billi jnaqqsu 
l-burokrazija, itejbu l-kwalità tar-regolamentazzjoni, itaffu l-piż amministrattiv, itejbu 
l-parteċipazzjoni ta' l-SMEs fil-proċess ta' konsultazzjoni u jissemplifikaw il-proċeduri 
tal-konformità fiskali favur tagħhom u jtejbu l-proċessi amministrattivi u skemi ta' 
sigurtà soċjali għall-ħaddiema u l-impjegati;

Or. es

Emenda mressqa minn Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/Efa

Emenda 36
Paragrafu 19 a (ġdid)

19a. Jaħseb li l-innovazzjoni ekoloġika tista' tiġi stimulata permezz ta' l-użu tal-kapaċità 
għall-infiq tal-baġits pubbliċi, peress li akkwisti pubbliċi iktar ekoloġiċi jistgħu 
jgħinu fil-ħolqien ta' massa kritika sabiex negozji li jirrispettaw l-ambjent jistgħu 
jidħlu fis-suq fuq skala usa', li għandu jibbenefika lill-SMEs Ewropej li huma attivi 
ħafna f'dan il-qasam;

Or.en

Emenda mressqa minn Philip Bushill-Matthews

Emenda 37
Paragrafu 20

20. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex joffru aktar appoġġ biex jirrimedjaw in-numru 
mhux suffiċjenti ta' kumpaniji ġodda, billi jikkunsidraw u japplikaw inċentivi xierqa; 
jinnota l-importanza tat-trasferimenti tan-negozji biex jinżammu l-impjiegi u l-kapital,
jilqa' b'sodisfazzjoni il-komunikazzjoni ġdida dwar it-trasferiment tan-negozji: "L-
implimentazzjoni tal-Programm Komunitarju ta’ Liżbona għat-Tkabbir u l-
Impjiegi: Trasferiment tan-negozju - Kontinwità bis-saħħa ta’ bidu ġdid", marbuta 
ma' l-objettiv li jitnaqqas ir-riskju intrinsiku assoċjat ma' l-intraprenditorija, jinnota 
li trasferimenti tan-negozju li jkollhom suċċess qed isiru dejjem aktar importanti 
meta wieħed iqis li l-popolazzjoni Ewropea qed tixjieħ, le jfisser li iktar minn terz ta' 
l-intraprendituri Ewropew se jirtiraw fl-għaxar snin li ġejjin; għalhekk jistieden lill-
Istati Membri biex jagħtu l-istess attenzjoni politika lill-kumpaniji ġodda u lit-
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trasferimenti tan-negozji;

Or.en

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Emenda 38
Paragrafu 20

20. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex joffru aktar għajnuna biex titranġa s-sitwazzjoni 
ta' numru mhux suffiċjenti ta' kumpaniji jibdew, billi jikkunsidraw u japplikaw 
inċentivi xierqa u jintroduċu arranġamenti ta' assistenza speċjali li għandhom 
jinkoraġġixxu t-tkabbir f'termini ta' daqs u impjieg; jinnota l-importanza tat-
trasferimenti tan-negozji biex jinżammu l-impjiegi u l-kapitali, għalhekk jistieden lill-
Istati Membri biex jagħtu l-istess attenzjoni politika lill-kumpaniji ġodda u lit-
trasferimenti tan-negozji;

Or.es

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 39
Paragrafu 20

20. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex joffru aktar appoġġ biex jirrimedjaw in-numru 
mhux suffiċjenti ta' kumpaniji ġodda, billi jikkunsidraw u japplikaw inċentivi xierqa; 
jinnota l-importanza ta' trasferimenti tan-negozji fiż-żamma ta' l-impjiegi u tal-kapital, 
u b'hekk jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu attenzjoni indaqs għal kumpaniji li 
għadhom qed jibdew u trasferimenti ta' negozji billi jinkorporaw miżuri prattiċi fil-
politiki nazzjonali għall-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija ta' Liżboni flimkien ma' 
skeda speċifika;

Or.el

Emenda mressqa minn Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/Efa

Emenda 40
Paragrafu 20 a (ġdid)

20a. Jenfasizza l-importanza ta' raggruppamenti ta' SMEs madwar zoni industrijali 
teknoloġiċi, laboratorji jew universitajiet pubbliċi li joħolqu ambjenti dinamiċi fl-
Ewropa, li huma kapaċi jisfruttaw l-għarfien xjentifiku u li joħolqu impjiegi msejsa 
fuq l-għarfien;
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Or.en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 41
Paragrafu 21

21. Jipproponi dawk il-miżuri bħal waqfien temporanju mill-ħlas ta' taxxa (tax breaks) u 
self b'interessi mnaqqsa għall-bidu ta' negozji ġodda u t-tnaqqis taż-żmien u ta' l-
ispejjeż għat-twaqqif ta' negozju; jipproponi l-promozzjoni ta' miżuri rilevanti, bħal 
inċentivi fiskali u arranġamenti flessibbli għal-liġi korporattiva sabiex tiġi ffaċilitata 
t-tkomplija ta' intrapriżi u b'mod partikulari t-trasferiment ta' intrapriżi tal-familja 
għal partijiet terzi jew għall-impjegati;

Or. el

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 42
Paragrafu 21 a (ġdid)

21α. Jafferma mill-ġdid ir-riservi tiegħu fir-rigward ta' l-inkorporazzjoni tar-rapporti ta' 
segwitu tal-Karta Ewropea għall-Intrapriżi ż-Żgħar fil-qafas taċ-ċiklu ta' tmexxija 
ta' Liżbona u jaħseb li ma wasslitx biex il-politika favur l-intrapriżi ż-żgħar 
tinftiehem iktar u tkun aktar koerenti; jenfasizza li minn Stat Membru għal ieħor l-
NRPs ma jirriflettux b'mod ugwali dik il-prijorità li l-Kummissjoni tagħmel sforz 
biex tagħti lill-dawk il-politiki li huma favur l-SMEs; jirreġistra l-importanza ta' 
organizzazzjonijiet intermedjarji li jirrappreżentaw l-SMEs bħala sħab privileġġati 
fil-monitoraġġ tal-progress, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jinvolvuhom b'mod aktar estensiv u aktar bis-sħiħ fit-tfassil ta' politiki li huma 
favur l-SMEs, b'mod partikulari għall-formulazzjoni ta' l-NRPs;

Or.fr

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 43
Paragrafu 21 a (ġdid)

21α. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi miżuri biex jiġu faċilitati trasferimenti 
għal intrapriżi fuq livell Ewropew, bħall-ħolqien ta' bank ta' dejta Ewropew għal 
bejjiegħa u xerrejja potenzjali, il-ħolqien ta' pjattaforma Ewropea għall-
koordinazzjoni tal-ġbir ta' informazzjoni, skambji ta' esperjenzi u prattiki li 
jkollhom suċċess fl-Istati Membri u biextikun faċilitata l-koperazzjoni 
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transkonfinali kif ukoll l-organizzazzjoni ta' seminars u forums Ewropej f'dan il-
kuntest;

Or.el

Emenda mressqa minn Philip Bushill-Matthews

Emenda 44
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkoraġġixxi l-iskambju ta' prattika tajba bejn l-
Istati Membri dwar l-istabbiliment ta' 'raggruppamenti' ta' l-intrapriża u dwar kif 
għandhom jitjiebu r-rabtiet bejn in-negozji u l-universitajiet, it-tnejn li huma 
kkunsidrati ta' valur fl-inkoraġġiment ta' l-innovazzjoni u l-ħolqien ta' l-intrapriża;

Or.en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/Efa

Emenda 45
Paragrafu 23

23. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jieħdu deċiżjonijiet politiċi innovattivi biex jagħmlu 
tajjeb kemm għall-popolazzjoni tagħhom li qed tixjiħ u għar-rata tat-twelid li qed 
tonqos (tħassir);

Or.en

Emenda mressqa minn Philip Bushill-Matthews

Emenda 46
Paragrafu 25 a (ġdid)

25a. Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li spejjeż mhux fuq pagi huma wieħed 
mill-ostakoli ewlenin li jiffaċċjaw intrapriżi magħmulin minn persuna waħda fl-
impjegar ta' ħaddiema addizzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
biex jirrispettaw il-prinċipju ta' proporzjonalità u flessibilità meta jikkunsidraw 
leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-impjiegi minħabba l-livelli għoljin ta' qgħad fl-
Ewropa, b'mod partikulari fost iż-żgħażagħ;

Or.en
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Emenda mressqa minn Ján Hudacký

Emenda 47
Paragrafu 27 a (ġdid)

27a. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jippromwovu l-PPPs bħala l-mudell l-iktar 
xieraq biex SMEs jiġu provduti b'servizzi ta' appoġġ għan-negozju, inkluż il-ħolqien 
ta' fondi ta' kapital ta' riskju u b'hekk jinħoloq effett ta' spinta biżżejjed għal aktar 
involviment mis-settur privat;

Or.en

Emenda mressqa minn Philip Bushill-Matthews

Emenda 48
Paragrafu 28

28. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex itejbu l-aċċess ta' l-SMEs għall-akkwisti pubbliċi, li 
jirrappreżentaw ostakolu sinifikanti għat-tkabbir; ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri dwar effetti perversi li jiġru okkażjonalment bħala riżultat tad-Direttivi 
dwar l-Akkwisti Pubbliċi li wasslu, pereżampju, biex xi entitajiet li kien qed joffru 
kuntratti pubbliċi jitolbu ħlasijiet minn fornituri futuri sabiex jipproċessaw l-
applikazzjonijiet għall-offerta tagħhom; jinnota li ħlasijiet bħal dawn jistgħu jkunu 
ta' piż qawwi għal negozji żgħar u jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra dan il-
punt meta tipproduċi d-dokument ta' gwida tagħha dwar l-implimentazzjoni tad-
Direttivi dwar l-Akkwisti Pubbliċi riveduti aktar tard din is-sena;

Or.en

Emenda mressqa minn Ján Hudacký

Emenda 49
Paragrafu 29

29. Iħeġġeġ l-użu ta' inċentivi fiskali li jinkoraġġixxu l-investiment fil-kapital ta' riskju, l-
użu ta' riżorsi disponibbli permezz tal-Fond ta' Investiment Ewropew u l-fondi 
strutturali li jistgħu jikkontribwixxu lejn il-bini ta' bażi domestika tal-kapital ta' riskju 
għall-investitur;

Or.en
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Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 50
Paragrafu 31

31. Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha biex jagħtu attenzjoni partikulari għal miżuri għal 
SMEs fl-NRPs tagħhom. Is-suċċess se jiddipendi fuq l-involviment qawwi ta', u l-
konsultazzjoni ma', organizzazzjonijiet ta' SMEs biex jivverifikaw l-effiċjenza 
tagħhom;

Or.en

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 51
Paragrafu 31 a (ġdid)

31a. Jiddispjaċih dwar it-telf tad-dimensjoni konkreta peress li din kienet tkun preżenti 
fir-rappurtar dwar il-Karta Ewropea għal Negozji Żgħar u jħeġġeġ lill-Kummissjoni 
biex toffri l-possibilità lill-Istati Memrbi biex ikollhom laqgħat bilaterali (anke mal-
partijiet interessati nazzjonali) dwar il-progress li qed isir fir-rigward ta' miżuri 
konkreti dwar SMEs fi tlestija għar-rapporti annwali dwar l-NRP;

Or.en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 52
Paragrafu 31 a (ġdid)

31a. Jirriferi għall-pożizzjoni tal-Kummissjoni, imniżżla fil-Linji Gwida Strateġiċi dwar 
il-Politika ta' Koeżjoni, li parti sinifikanti tal-baġit tal-politika ta' Koeżjoni (2007-
2013) ta' EUR 308 biljuni għandha tintnefaq fuq l-innovazzjoni, l-intraprenditorija 
u t-tkabbir ta' l-ekonomija ta' l-għarfien bħala l-qofol ta' l-iżvilupp reġjonali;

Or.en


