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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Wasal iż-żmien li ningranaw - Noħolqu Ewropa ta' imprenditorija u tkabbir
(2006/2138(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Li Timplimenta l-
Programm Komunitarju ta' Liżbona: politika moderna ta' l-SMEs għat-tkabbir u l-impjiegi 
(COM(2005)0551),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Wasal iż-żmien li 
ningranaw - Is-sħubija l-ġdida għat-tkabbir u għall-impjiegi" (COM(2006)0030),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-implimentazzjoni tal-
Programm Komunitarju ta' Liżbona għat-Tkabbir u l-Impjiegi: Trasferiment tan-Negozju 
– Kontinwità bis-saħħa ta' bidu ġdid (COM(2006)0117),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Liżbona tat-23 
u l-24 ta' Marzu 2000, tal-Kunsill Ewropew ta' Stokkolma tat-23 u l-24 ta' Marzu 2001, 
tal-Kunsill Ewropew ta' Barċellona tal-15 u s-16 ta' Marzu 2002, u tal-Kunsilli Ewropej ta' 
Brussell tat-22 u t-23 ta' Marzu 2005, tal-15 u s-16 ta' Diċembru 2005, u tat-23 u l-24 ta' 
Marzu 2006,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa informali tal-Kapijiet ta' Stat ta' Hampton 
Court tas-27 ta' Ottubru 2005,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2005/601/KE tat-12 ta' Lulju 2005 
dwar il-linji gwida wiesgħa għall-politiki ekonomiċi ta' l-Istati Membri u tal-Komunità 
(mill-2005 sa l-2008)1, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Naħdmu flimkien għat-
tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi - Bidu ġdid għall-Istrateġija ta' Liżbona" 
(COM(2005)0024),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Linji gwida Integrati għat-
Tkabbir u għax-Xogħol (2005-2008)" (COM(2005)0141),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Azzjonijiet Komuni għat-
Tkabbir u l-Impjiegi: Il-Programm Komunitarju ta' Liżbona" (COM(2005)0330),

– wara li kkunsidra l-25 programm nazzjonali ta' riforma (NRPs) kif ippreżentati mill-Istati 
Membri u l-evalwazzjoni ta' dawn l-NRPs mill-Kummissjoni fit-tieni Parti tal-
komunikazzjoni tagħha hawn fuq imsemmija bit-titolu "Wasal iż-żmien li ningranaw – Is-
sħubija l-ġdida għat-tkabbir u għall-impjiegi",

  
1 ĠU L 205, 6.8.2005, p. 28.
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– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar is-seba' programm ta' qafas tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni (mill-2007 sa l-2013) (COM(2005)0119) u l-
pożizzjoni tal-Parlament tal-15 ta' Ġunju 20061,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-Implimentazzjoni tal-
Programm Komunitarju ta' Liżbona: Iktar Riċerka u Innovazzjoni - Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi: Strateġija Komuni" (COM(2005)0488) u d-Dokumenti ta' Ħidma ta' 
l-Istaff tal-Kummissjoni li jakkumpanjawha (SEC(2005)1253 u SEC(2005)1289),

– wara li kkunsidra l-'Iscoreboard' Ewropew ta' l-Innovazzjoni 2005 - Analiżi Komparattiva 
tal-Prestazzjoni ta' l-Innovazzjoni,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-grupp ta' esperti indipendenti dwar Riċerka u Żvilupp 
(R&D) u innovazzjoni maħtur wara s-Samit ta' Hampton Court, bit-titolu "Noħolqu 
Ewropa Innovattiva", ("ir-rapport Aho"), ta' Jannar 2006,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 94/1069/KE tas-7 ta' Diċembru 
1994 dwar it-trasferiment ta' l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 2(SMEs),

– wara li kkunsidra l-Flash Eurobarometer Nru 160: Stħarriġ dwar l-intraprenditorija u 
rapport analitiku ta' April u Ġunju 2004 rispettivament,

– wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Grupp ta' ħidma dwar kapital ta' riskju li jinkludi d-
Dipartiment tal-Kummerċ ta' l-Istati Uniti, l-Amministrazzjoni tal-Kummerċ 
Internazzjonali u d-Direttorat-Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija tal-Kummissjoni 
Ewropea, ta' Ottubru 2005,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li tistabbilixxi Programm ta' Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007-
2013) (COM(2005)0121) u l-pożizzjoni tal-Parlament ta' l-1 ta' Ġunju 20063, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-Implimentazzjoni tal-
Programm ta' Liżbona tal-Komunità: Strateġija għas-simplifikazzjoni ta' l-ambjent 
regolatorju" (COM(2005)0535),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-Implimentazzjoni tal-
Programm Komunitarju ta' Liżbona: Inkattru inklinazzjonijiet intraprenditorjali bl-
edukazzjoni u t-tagħlim" (COM(2006)0033),

– wara li kkunsidra l-'Green Paper' tal-Kummissjoni dwar l-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija 
jew li jsir aktar b'inqas (COM(2005)0265),

  
1 Testi Adottati, P6_TA(2006)0265.
2 ĠU L 385, 31.12.1994, p.14.
3 Testi Adottati, P6_TA(2006)0230.
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– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Bijomassa - pjan ta' 
azzjoni" (COM(2005)0628)

– wara li kkunsidra l-'Green Paper' tal-Kummissjoni dwar strateġija Ewropea għal enerġija 
sostenibbli, kompetittiva u sikura (COM(2006)0105),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Settembru 2005 dwar il-parti ta' l-
enerġija li tista' tiġġedded fl-UE u l-proposti għal azzjonijiet konkreti1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-
Karta Ewropea għall-Intrapriżi ż-Żgħar2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Marzu 2006 dwar soċjetà ta' 
informazzjoni Ewropea għat-tkabbir u l-impjiegi3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Marzu 2006 dwar il-kontribuzzjoni għall-
Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2006 rigward l-Istrateġija ta' Liżbona4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Marzu 2006 dwar is-sigurtà tal-forniment 
ta' l-enerġija fl-Unjoni Ewropea5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-1 ta' Ġunju 2006 dwar il-'Green Paper' - l-użu 
effiċjenti ta' l-Enerġija jew li jsir aktar b'inqas6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal- 5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-
Programm ta' Liżbona tal-Komunità; iktar riċerka u innovazzjoni - investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi: Approċċ komuni7,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-
0000/2006),

A. billi l-UE trid taġġusta l-pożizzjoni tagħha b'mod strateġiku bħala reazzjoni għar-regoli li 
qegħdin jinbidlu ta' l-ekonomija dinjija ġdida u għall-pass tas-swieq dinjin li qed jiżdied 
sabiex jiġi evitat li t-tkabbir ekonomiku fit-tul ta' żmien jinħonoq aktar,

B. billi l-aċċess għas-suq dinji joffri lill-SMEs irkejjen ġodda ta' swieq, spejjeż aktar baxxi 
għar-riċerka u l-iżvilupp, aċċess imtejjeb għall-iffinanzjar, vantaġġi ta' skala u ta' 
teknoloġija, u opportunitajiet li r-riskju jinfirex,

  
1 Testi Adottati, P6_TA(2005)0365.
2 Testi Adottati, P6_TA(2006)0022.
3 Testi Adottati, P6_TA(2006)0079.
4 Testi Adottati, P6_TA(2006)0092.
5 Testi Adottati, P6_TA(2006)0110.
6 Testi Adottati, P6_TA(2006)0243.
7 Testi Adottati, P6_TA(2006)0301.
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C. billi l-progress biex jintlaħqu l-miri ta' l-Istrateġija ta' Liżbona m'huwiex uniformi fl-UE 
kollha u jeżistu differenzi kbar fil-livell ġenerali ta' l-iżvilupp teknoloġiku u fil-livelli ta' 
prestazzjoni ta' l-Istati Membri,

D. billi n-nuqqas ta' implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni importanti ta' l-UE u l-
frammentazzjoni sussegwenti tas-suq ifixklu t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' 
kompetizzjoni li jwasslu għall-ekonomija ta' skali meħtieġa għal ekonomija tassew 
kompetittiva fl-UE,

E. billi l-UE trid tbiddel lilha nnifisha f'ekonomija avvanzata bbażata fuq l-għerf peress li l-
ħolqien, it-trasferiment u l-applikazzjoni ta' għerf ġdid huwa sors prinċipali tat-tkabbir 
ekonomiku u tal-vantaġġ kompetittiv sostenibbli,

F. billi l-Istati Membri jridu jibqgħu jippruvaw jegħlbu l-isfidi konnessi mal-bidla soċjali 
demografika u mudelli soċjali sostenibbli,

G. billi r-riċerka u l-iżvilupp iffinanzjati tajjeb iwasslu għall-innovazzjoni, it-tkabbir 
ekonomiku, il-ħolqien ta' impjiegi u r-riċerka bbażata fuq l-eċċellenza,

H. billi l-UE trid tiżgura kultura tan-negozju dinamika billi tinkoraġġixxi politiki attivi bħal 
tagħlim tul il-ħajja kollha, taħriġ ta' ħiliet, 'coaching' fil-karrieri personali, impjegar taż-
żgħażagħ u formazzjoni vokazzjonali,

I. billi l-ispazju Ewropew għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni jrid jippromwovi b'mod 
aktar viżibbli u aktar attiv l-intraprenditorija u l-kultura tat-tagħlim, 

J. billi l-SMEs jikkontribwixxu għas-70% ta' l-impjiegi totali u billi 44% biss ta' l-SMEs 
jagħmlu tibdil intern,

K. billi l-Istati Membri jridu jipprovdu ambjent li jiffaċilita l-iżvilupp tas-settur privat u jridu 
jindirizzaw il-bżonnijiet speċifiċi ta' l-SMEs inklużi ambjent u regolamenti li jgħinu n-
neġozju, servizzi bażiċi ta' l-infrastruttura adegwati, aċċess għall-finanzjamenti għal 
perjodu qasir jew twil b'rati raġonevoli, kapitali permezz ta' sigurtajiet u dawk ta' riskju, 
asssistenza ta' konsulenza, u għerf dwar l-opportunitajiet tas-suq,

L. billi sħubijiet pubbliċi-privati (PPPs) huma għodda prezzjuża għall-kwalità tas-servizz 
pubbliku u għas-sostenibilità finanzjarja,

M. billi huwa tipiku għall-SMEs li jbatu minn ħiliet intraprenditorjali dgħajfa kif ukoll minn 
nuqqasijiet fil-kontabiltà, limitazzjonijiet lingwistiċi, ġestjoni tal-produzzjoni, ippjanar 
tan-negozju, nuqqas ta' riżorsi u l-kapaċità li jilħqu l-massa kritika,

N. billi l-SMEs huma involuti fi swieq transkonfinali u dinjin u dan sar fatt strateġiku biex 
jiżviluppaw aktar,

O. billi wieħed mill-ostakoli prinċipali għall-intraprenditorija b'suċċess, għall-innovazzjoni u 
għall-iżvilupp tal-prodott jiġi min-nuqqas ta' varjetà ta' forom ta' finanzjament tul il-katina 
ta' kapitali kollha,
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P. billi l-UE għandha tappoġġja l-inkubazzjoni/ preinkubazzjoni tal-proġetti tal-bidu ta' 
kandidati f'ambjent akkademiku orjentat lejn is-suq biex tikseb aktar massa kritika, 
valutazzjonijiet ogħla kif ukoll investimenti inizjali akbar permezz ta' kumpaniji ta' kapital 
ta' riskju,

Q. billi l-ksib tal-privattivi huwa għali wisq fl-UE, jiġifieri EUR 46 700 meta mqabbel ma' l-
Istati Uniti (EUR 10 250) u mal-Ġappun (EUR 5 460) u billi hemm bżonn urgenti ta' 
privattiva tal-Komunità,

R. peress li l-NRPs iridu jindirizzaw il-bżonnijiet ta' l-SMEs u ta' l-intrapriżi kbar b'mod 
sostenibbli,

S. billi regoli ċari dwar l-għajnuna ta' l-Istat jistgħu jgħinu l-iżvilupp ekonomiku u l-
innovazzjoni ta' l-intrapriżi f'komunitajiet u reġjuni żvantaġġati,

T. billi ditti tal-familji jikkontribwixxu għal, bejn wieħed u ieħor, żewġ terzi ta' l-impjiegi fl-
UE,

L-UE tikkompeti b'suċċess f'suq dinji

1. Ifakkar lill-Istati Membri li l-uniku mod biex jikkompetu b'suċċess fis-suq dinji huwa li 
joħolqu soċjetà Ewropea ta' għerf ibbażata fuq l-eċċellenza;

2. Jirrikonoxxi l-importanza li titħeġġeġ kultura favur l-innovazzjoni u l-bżonn li din 
tippenetra fl-oqsma kollha ta' l-istrateġiji nazzjonali tal-kompetittività;

3. Jenfasizza l-fatt li, dejjem aktar, il-qawwa organizzattiva tinstab mhux f'kompetenzi
ewlenin iżda, x'aktarx, f''individwi kompetenti' ewlenin;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni biex jitneħħa n-nuqqas ta' uniformità legali 
bejn il-leġiżlazzjoni kummerċjali tal-pajjiżi biex jiġi żgurat suq miftuħ u kompetittiv;

5. Iħeġġeġ it-titjib tar-relazzjonijiet ekonomiċi transatlantiċi bl-iskop li tinħoloq zona ta' 
kummerċ ħieles akbar minn dik tas-suq wieħed Ewropew;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiftħu s-swieq tagħhom aktar u biex jimplimentaw il-
leġiżlazzjoni pendenti maħsuba għal dan l-iskop, li ttejjeb il-koerenza u l-kompetittività 
Ewropea globalment;

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ilestu u jintegraw is-settur tas-servizzi u b'hekk jagħtu 
spinta lir-rata tat-tkabbir tagħhom tal-produttività tax-xogħol;

8. Jagħraf li l-Ewropa għandha bżonn politika dwar l-enerġija verament integrata li 
tiggarantixxi sigurtà ta' fornimenti u ħsara minima għall-ambjent;

Inħalluha toħroġ il-kreattività ta' l-Ewropej
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9. Jenfasizza il-bżonn li l-Istati Membri jsaħħu mill-ġdid l-għerf u l-innovazzjoni billi 
tinħoloq soċjetà Ewropea ta' għerf, billi jintuża tagħlim tul il-ħajja kollha u Teknoloġiji 
għall-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) sabiex jitnaqqsu d-differenzi fil-ħiliet, u l-
qgħad;

10. Jenfasizza l-bżonn ta' mudelli ta' innovazzjoni miftuħa, li jkunu anqas lineari u aktar 
dinamiċi u li jġibu żieda fil-valur lill-kumpaniji;

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jippromwovu mhux biss l-użu ta' PCs iżda wkoll ta' 
pakketti ta' softwer, għax dawn  l-estensjonijiet tal-kapaċità tal-ħsieb jistgħu jtejbu l-
effiċjenza ta' diversi xogħlijiet amministrattivi;

12. Jenfasizza l-bżonn ta' privattiva tal-Komunità u ta' reċiproċità mtejba bejn is-sistemi ta' 
privattivi Ewropej, Amerikani u Ġappuniżi biex jitħarsu bl-aħjar mod l-intrapriża u l-ideat 
Ewropej;

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;

14. Iħeġġeġ il-Euro Info Centre Network biex jippromwovi aċċess akbar għas-swieq 
internazzjonali;

L-ispinta tal-kompetizzjoni: Il-prerekwiżiti għal suċċess tal-kompetizzjoni u l-SMEs

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jgħollu l-profil ta' l-intraprenditorija u tar-responsabiltà 
individwali, billi jippremjaw l-isforz, jinkoraġġixxu l-valur soċjali tat-teħid tar-riskju u ta' 
l-intraprenditorija;

16. Jinnota li t-titjib teknoloġiku u l-eċċellenza huma l-qalba tal-vantaġġ kompetittiv f'soċjetà
mmexxija mill-għerf;

17. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jippromwovu mudelli ta' suċċess ta' 'e-business' biex jiġi 
ffaċilitat l-użu ta' l-ICT;

18. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jistabbilixxu standards komuni jew ftehim volontarju 
f'oqsma fejn in-nuqqas ta' dawn ikun ta' ħsara għat-tkabbir ta' l-SMEs;

19. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jergġħu jagħtu l-ħajja lin-negozji Ewropej billi jnaqqsu l-
burokrazija, itejbu l-kwalità tar-regolament, itaffu l-piż amministrattiv, itejbu l-
parteċipazzjoni ta' l-SMEs fil-proċess ta' konsultazzjoni u jissimplifikaw il-proċeduri tal-
konformità fiskali favur tagħhom;

20. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex joffru aktar appoġġ biex jirrimedjaw in-numru mhux 
suffiċjenti ta' kumpanija ġodda, billi jikkunsidraw u japplikaw inċentivi xierqa; 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;
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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;

Sistema għall-protezzjoni soċjali u suq ta' l-impjiegi moderni

22. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jirrevedu l-mudelli soċjali mhux effiċjenti fid-dawl tas-
sostenibilità finanzjarja tagħhom, billi jbiddlu l-mudelli dinamiċi u demografiċi globali 
biex dawn isiru aktar sostenibbli;

23. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jieħdu deċiżjonijiet politiċi pragmatiċi biex jagħmlu tajjeb 
kemm għall-popolazzjoni tagħhom li qed tixjiħ u għar-rata tat-twelid li qed tonqos bħalma 
huma ż-żieda fl-età tax-xogħol skond l-istandards li qed jogħlew tal-kura tas-saħħa u l-
introduzzjoni ta' aktar politiki li jagħtu importanza lill-familja b'inċentivi għat-twelid u 
għall-kura tat-tfal;

24. Jenfasizza l-bżonn li l-Istati Membri jaħdmu għal 'e-inclusion' sħiħa fl-Ewropa kollha;

25. Jenfasizza l-bżonn ta' flessibilità fis-suq tax-xogħol biex jiġu ttrattati mudelli soċjali li qed 
jinbidlu u kwistjonijiet tas-soċjetà li qed tixjiħ;

Sostenibilità finanzjarja

26. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jirrispettaw il-prinċipji tad-dixxiplina baġitarja biex jiġu 
żgurati finanzi pubbliċi b'saħħithom;

27. Jinkoraġġixxi li jigu rreveduti l-mudelli tas-servizz pubbliku, l-iffinanzjar u l-immaniġġjar 
tagħhom u jiġu diskussi wkoll l-irwoli u l-benefiċċji tal-PPPs;

28. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex itejbu l-aċċess ta' l-SMEs għall-provvisti pubbliċi, li 
jirrappreżentaw ostakolu sinifikanti għat-tkabbir;

29. Iħeġġeġ l-użu ta' inċentivi fiskali li jinkoraġġixxu l-investiment f'kapitali ta' riskju li 
jistgħu jintużaw biex tinbena bażi domestika tal-kapital ta' riskju għall-investitur;

30. Ifaħħar l-approċċ li ħa l-Kunsill Ewropew ta' Brussell ta' Marzu 2006 li jwessa' u 
jiffaċilita l-aċċess tan-negozju għas-self mill-Bank Ewropew ta' l-Investiment, b'mod 
partikulari għall-SMEs;

NRPs fl-Azzjoni

31. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jimplimentaw l-NRPs tagħhom kif jixraq u malajr biex 
tintlaħaq l-aġenda komuni kif definita f'Liżbona;

32. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta' approċċ koordinat bejn l-NRPs ta' l-Istati Membri;

33. Jenfasizza l-valur li jiġu rrappurtati u kkomunikati s-suċċessi ta' l-NRPs u n-nuqqasijiet 
tagħhom;
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34. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiċċaraw aħjar kif bi ħsiebhom jipproċedu biex 
jimplimentaw l-obbjettivi li huma nfushom jiffissaw fl-NRPs;

o

o o

35. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti u l-gvernijiet ta' l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-għarfien li l-pożizzjoni ta' l-Ewropa kienet sejra għall-agħar, wara l-Istati Uniti f'termini ta' 
GDP, produttività ta' xogħol, prestazzjoni fit-teknoloġija u investiment totali fir-riċerka u l-
iżvilupp, kien l-ispinta primarja għall-aġenda ta' Liżbona li kienet teħtieġ li terġa' titnieda s-
sena l-oħra. L-Ewropa tista' tkun minn ta' quddiem fl-ekonomija globali biss jekk tkun tista' 
tiggarantixxi b'suċċess il-kompetittività tagħha billi taġġusta biex issir soċjetà bbażata fuq l-
għerf iffukata fuq ir-riċerka u l-ICT, iżda kif għandha tipproċedi l-Ewropa biex issir 
ekonomija bbażata fuq l-għerf?

L-ewwelnett, l-Unjoni Ewropea trid tnaqqas id-differenzi reġjonali biex toħloq zona xjentifika 
u teknoloġika Ewropea. L-Istati Membri jridu jaħdmu biex jiggarantixxu li l-politika pubblika 
tipprovdi ambjent ta' appoġġ biex titħeġġeġ il-kompetittività tas-settur ta' l-ICT u l-użu ta' l-
ICT fl-Ewropa.

Il-fornimenti ta' enerġija meħtieġa biex titħaddem din l-ekonomija ta' għerf iridu jkunu 
disponibbli fil-pront u l-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak kollu li tista' biex tikseb forniment 
żgur ta' enerġija. Huwa ċar li d-dipendenza tagħna mill-fornimenti ta' l-enerġija tista' titnaqqas 
xi ftit permezz ta' miżuri prattiċi għall-enerġija effiċjenti, iżda meta wieħed iħares fit-tul, l-
Ewropa għandha bżonn ta' investiment fil-ħolqien tat-teknoloġiji innovattivi li joffru 
fornimenti ta' enerġija aktar nodfa u sikuri bi spiża raġonevoli.

It-tieni, bħal ma wrew ħafna studji ripetutament, l-Istati Membri għandhom iżidu l-impenn 
tagħhom, appoġġjati mir-riżorsi meħtieġa u b'miżuri politiċi biex jagħtu spinta lill-
innovazzjoni u lill-bini ta' kompetenzi permezz ta' tagħlim tul il-ħajja kollha u ta' taħriġ fil-
ħiliet adegwati fl-ICT. Miżuri bħal dawn joħolqu suq tax-xogħol kompetenti ħafna u 
kkwalifikat u jippermettu l-fluss tal-kreattività ta' l-Ewropa, li hija x-xmara ta' ideat meħtieġa 
biex jitwaqqfu prattiki qodma u jinħoloq l-għerf meħtieġ għan-negozji biex ikunu 
kompetittivi.

Kollaborazzjoni bejn is-settur tan-negozju, il-gvern u l-akkademja għandha tissaħħaħ biex 
tiffaċilita din ix-xmara u din min-naħa tagħha tkun ta' gwida għall-Ewropa biex tkun 
verament effettiva, filwaqt li żżid l-ispeċjalizzazzjoni tagħha fl-industriji ta' teknologija 
għolja. Ta' min jinnota li bħalissa 5% biss tad-ditti Ewropej b'attività innovattiva jikkwotaw l-
universitajiet jew l-istituti tar-riċerka tal-gvern bħala sorsi importanti ħafna ta' l-innovazzjoni.

It-tielet, mhix xi ħaġa aċċidentali li l-parti l-kbira ta' l-Ewropej jippreferu li jkunu impjegati 
milli li jkunu l-kapijiet tagħhom infushom; dan il-fatt kien imħeġġeġ kemm b'mod attiv u 
kemm b'mod passiv mill-Istati Membri Ewropej. Madankollu, wasal iż-żmien li nbiddlu r-
rotta u li nkebbsu mill-ġdid l-ispirtu ta' intraprenditorija u t-teħid ta' riskju, li se jżid, mhux 
inaqqas il-ħolqien ta' soċjetà ta' għerf kompetittiva. L-Istati Membri għandhom jaħdmu biex 
titneħħa l-istigma ta' falliment tan-negozju, speċjalment fost iż-żgħazagħ li huma l-futur ta' 
kultura tan-negozju Ewropea ta' suċċess. Fl-istess waqt, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
dak li jistgħu biex jgħinu l-fażi tal-bidu tan-negozji, billi jitnaqqsu ż-żmien u l-ispejjeż 
meħtieġa biex jitwaqqaf negozju fuq it-territorju tagħhom. 

Il-promozzjoni ta' kultura ta' intraprenditorija fost iż-żgħażagħ Ewropej, b'mod partikulari, 
kien element ewlieni tal-Patt Ewropew taż-Żgħażagħ adottat fil-Kunsill ta' l-Ewropa f'Marzu 
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2005. Ċerti dipartimenti ta' l-edukazzjoni ta' Stati Membri dawn l-aħħar snin għarfu dan il-
bżonn u ħadu l-inizjattiva billi introduċew elementi obbligatorji ta' taħriġ fl-intraprenditorija 
fil-curricula ta' l-iskola, filwaqt li offrew l-appoġġ meħtieġ lill-għalliema biex jagħmlu dan. 
Dawn huma inizjattivi ta' min ifaħħarhom u l-ġirien tagħhom huma mħeġġa biex jagħmlu 
bħalhom.

Il-koperazzjoni hija kruċjali fost l-Istati Membri Ewropej u fost in-nies fl-Unjoni Ewropea 
kollha biex l-Ewropa tkun tista' verament tibbenefika mill-vantaġġi ta' suq intern veru 
Ewropew. Minkejja dan, hemm ħafna ostakoli għal Ewropej li jaħdmu flimkien u li jagħmlu l-
aħjar li jistgħu mill-vantaġġi ta' dimensjoni kbira. Dawn jinkludu fatturi bħal nuqqasijiet fl-
infrastruttura u fis-servizzi pubbliċi, fil-flessibilità tax-xogħol, fis-swieq tal-prodotti u 
kapitali, ostakli lingwistiċi, barrieri fiskali u aċċess għall-finanzjamenti, li kollha kemm huma 
jaffettwaw b'mod serju ħafna l-SMEs, li huma l-ispinta ta' l-ekonomija tagħna bħalissa.

Huwa assolutament meħtieġ li tiġi stabbilita privattiva ta' l-UE. Il-privattivi jindikaw 
attivitajiet inventivi u innovattivi, żviluppati primarjament għal skopijiet kummerċjali u 
madankollu huwa ċar li ħafna Ewropej jippreferu jiksbu privattiva fl-Istati Uniti u jieħdu 
vantaġġ minn dak is-suq minflok ma jiksbuha hawn.

Il-ħames, l-Ewropa qed tiffaċċja sfidi demografiċi kbar ħafna u l-politiki u l-mudelli soċjali 
jridu jadattaw ruħhom għal dan, isiru aktar sempliċi u aktar flessibbli, inkella fl-aħħar mill-
aħħar ma jkunux sostenibbli. In-nies qed jgħixu aktar minħabba t-titjib fil-kura tas-saħħa u r-
rati tat-twelid qed jonqsu. Iridu jiġu introdotti inċentivi xierqa biex jittrattaw dawn il-bidliet 
b'mod partikulari fejn jikkonċernaw il-familja biex il-familji jingħataw l-appoġġ li għandhom 
bżonn biex ikunu jistgħu jkollhom aktar tfal, jieħdu ħsiebhom filwaqt li n-nisa li jixtiequ 
jgħaqqdu l-familja mal-ħajja tax-xogħol tagħhom ma jkunux żvantaġġati.

Fl-aħħarnett, biex l-Istati Membri jilħqu l-obbjettivi ta' Liżbona, il-gvernijiet iridu jżidu l-
impenji finanzjarji tagħhom. Dan m'għandux jiġi biss mis-settur pubbliku minħabba l-
parametri ta' Maastricht dwar l-ispiża pubblika, iżda l-Istati Membri għandhom jagħmlu aktar 
biex jinkoraġġixxu li dan jiġi mis-settur privat bħal ma jsir fl-Istati Uniti u fil-Ġappun.  
Jeżistu ħafna sorsi privati potenzjali ta' finanzjament.

Il-kapital ta' riskju huwa wieħed mill-mezzi ta' ffinanzjar ta' l-SMEs u jikkontribwixxi għall-
ekonomija ta' għerf. Fl-2003, ditti ta' kapital ta' riskju Ewropej għamlu 377 investiment 'seed' 
b'medja ta' bejn wieħed u ieħor €420,000 filwaqt li ditti ta' kapital ta' riskju bbażati l-Istati 
Uniti għamlu biss 181 investiment 'seed' b'medja ta' bejn wieħed u ieħor €1,680,000. Kapital 
ta' riskju mqabbel mal-GNP ivarja fl-Istati Membri Ewropej kollha bir-rata ta' 0.79% fl-
Iżvezja, 0.60% fir-Renju Unit, 0.44% fi Franza u 0.24% fil-Ġermanja.  L-Istati Membri 
għandhom ikomplu jnaqqsu d-differenzi fil-ħtigijiet legali għas-swieq ta' kapitali ta' riskju 
biex tiġi evitata l-prevenzjoni ta' investimenti transkonfinali.

Il-punti kollha msemmija hawn fuq għandhom jitqiesu biex jintlaħqu l-obbjettivi ta' Liżbona.
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