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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 tiegħu:

1. Jinnota li l-SMEs huma ta' importanza kruċjali għall-ekonomija Ewropea bħala sors ta' 
impjieg u innovazzjoni; jirrimarka li 23 miljun SME jipprovdu madwar 90 miljun impjieg
fis-settur privat tal-UE, bi 30% li jirriżulta mill-intrapriżi mikro, u li 85% tal-impjiegi 
kollha ġodda fl-UE bejn l-2002 u l-2012 inħolqu mill-SMEs, b'mod partikolari minn ditti 
ġodda1; huwa tal-fehma li l-SMEs għandhom potenzjal fil-promozzjoni u t-tixrid ta' 
sistema doppja ta' taħriġ vokazzjonali u skemi ta' apprendistat biex jgħinu liż-żgħażagħ
jidħlu fis-suq tax-xogħol u b'hekk inaqqsu l-qgħad fost iż-żgħażagħ;

2. Jirrikonoxxi li jekk l-Istati Membri għandhom jagħmlu tajjeb għall-miri ta' Ewropa 
innovattiva, intelliġenti u inklussiva fl-istrateġija UE 2020, hemm bżonn li jittieħed kont, 
u jiġi ffaċilitat il-ħolqien, ta' SMEs u intrapriżi mikro , peress li dawn għandhom potenzjal 
kbir biex joħolqu l-impjiegi, b'mod partikolari impjiegi għaż-żgħażagħ, u b'hekk biex 
inaqsu l-faqar u l-esklużjoni soċjali; jinnota li, li tkun impjegat indipendenti u t-twaqqif ta' 
negozji mikro tista' tkun għażla flessibbli, partikolarment għan-nisa;

3. Jenfasizza li l-SMEs huma l-atturi ewlenin li jġibu flimkien l-objettivi ta' innovazzjoni u 
sostenibilità, iżda li jeħtieġu qafas regolatorju stabbli, fit-tul u ambizzjuż bħala prerekwiżit 
biex ikunu jistgħu jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal ta' impjieg offrut minn ekonomija 
sostenibbli; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiddefinixxu 
standards ambjentali u inċentivi finanazjarji fit-tul u, b'hekk, jistabbilixxu klima sikura 
għall-investiment;

4. Jirrikonoxxi li l-SMEs għandhom rwol importanti biex jilħqu l-istabbiltà, il-koeżjoni u l-
integrazzjoni soċjali, partikolarment f'żoni li jaffrontaw impatti negattivi fl-iżvilupp 
demografiku tagħhom; għalhekk, jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw 
lill-SMEs biex joħolqu klima tax-xogħol li tħeġġeġ lill-ħaddiema jkunu konformi mal-
istandards tad-drittijiet tax-xogħol, il-ħarsien tal-ħaddiema u tas-saħħa, biex b’hekk ukoll 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-faqar u l-prosperità soċjali;

5. Jenfasizza li, minkejja investimenti appoġġati mill-UE, għad hemm ostakoli serji għat-
tniedija u l-iżvilupp tal-SMEs, bħall-aċċess ristrett għall-finanzi u s-self, nuqqas ta' 
trasparenza u ftuħ fil-ġestjoni tal-fondi tal-UE f'xi Stati Membri , l-ispiża tal-finanzjament,
ir-regolamenti ta' piż, aċċess ristrett għas swieq tal-esportazzjoni u l-kapaċità limitata biex
jiġu żviluppati, il-perjodi għall-ħlas li fuq medja huma twal u n-nuqqas ta' ħiliet; 

                                               
1

Il-Kummissjoni Ewropea (Intrapriża u Industrija): "Ir-rendiment u l-politika tal-kompetittività tal-Istati Membri:
It-tisħiħ tal-kompetittività, edizzjoni 2011, 
(Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea; "Il-Politika Industrijali: It-tisħiħ tal-Kompettività (COM(2011) 
0642 finali), u 
Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal: ""Ir-rendiment u l-politika tal-kompetittività tal-Istati Membri 2011" 
(SEC(2011) 1187)), sezzjoni 3.4.4: Sfidi li qegħdin iħabbtu wiċċhom magħhom l-SMEs, p. 39.
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jenfasizza li l-intraprendituri, speċjalment dawk nisa, ta' spiss ma jiġux offruti l-appoġġ li 
għandhom bżonn, u għalhekk jitlob lill-Istati Membri jadottaw politiki biex jiffaċilitaw l-
aċċess għall-kreditu għall-ħolqien u t-tkabbir tal-SMEs;

6. Jenfasizza li t-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi ma għandux jirriżulta f'nuqqas ta' 
protezzjoni għas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema; jirrikonoxxi madanakollu, li l-piżijiet 
amministrattivi u r-riskji finanzjarji jistgħu jirriżultaw fi stress u f’impatti oħra negattivi 
għas-saħħa tal-impjegati u s-sidien ta' SMEs u intrapriżi mikro; għalhekk, jenfasizza l-
importanza li jiġi żgurat li l-miżuri kollha jkunu proporzjonali u ma joħolqux diżinċentivi 
għall-ħolqien u l-iżvilupp tal-SMEs u l-intrapriżi mikro;

7. Jenfasizza l-importanza ta' diskussjonijiet mas-sħab soċjali matul l-ippjanar ta' miżuri 
nazzjonali immirati biex isaħħu u jippromwovu l-intraprenditorija żgħira u medja;

8. Jilqa’ l-appoġġ għall-SMEs permezz ta’ inizjattivi bħall-PSCI, COSME u Orizzont 2020 
li, fost benefiċċji oħra, se joħolqu opportunitajiet għall-impjegati fi ħdan is-settur tal-
SMEs u tal-intrapriżi mikro biex jiżviluppaw il-ħiliet u l-bażi ta' għarfien tagħhom; 
jenfasizza li tali miżuri ma għandhomx joħolqu burokrazija addizzjonali, għandhom juru 
valur miżjud għall-UE u valur għall-flus, u għandhom jikkumplimentaw l-inizjattivi tal-
Istati Membri;

9. Jenfasizza li huwa meħtieġ li jiġu implimentati u applikati miżuri estensivi ta' 
simplifikazzjoni, inklużi metodi ta' rimborż simplifikati, sabiex l-SMEs jingħataw 
għajnuna biex jieħdu sehem fi programmi ffinanzjati mill-UE;

10. Jenfasizza li aċċess aktar faċli għall-mikrokreditu permezz tal-Faċilità Ewropea ta' 
Mikrofinanzjament, u l-iżvilupp ulterjuri ta' dan l-istrument fil-kuntest tal-Programm 
għall-Bidla u l-Innovazzjoni Soċjali għall-perjodu 2014-20 u l-futur tal-FSE, għandhom 
jitħeġġu, sabiex b'mod partikolari, il-fundaturi tal-intrapriżi mikro minn sezzjonijiet
soċjalment żvantaġġati tal-popolazzjoni jistgħu jiksbu aċċess għal strumenti finanzjarji 
xierqa; f' dan il-kuntest, jistieden lill-Kummissjoni tinkludi referenzi speċjali għall-
kooperattivi fl-istrumenti finanzjarji amministrati mill-Fond Ewropew tal-Investiment;

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġati l-SMEs sabiex jitħeġġeġ l-investiment fi proġetti
innovattivi, fejn jinħoloq ambjent favorevoli għall-kooperazzjoni transkonfinali għall-
ħolqien ta' impjiegi ġodda sostenibbli; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li l-SMEs għandhom 
bżonn jadattaw b'mod kostanti għall-ħtiġijiet li dejjem qed jiżdiedu tas-suq intern, biex 
ikunu kompetittivi fix-xena internazzjonali u biex ikollhom aċċess iffaċilitat għal swieq 
ġodda, pajjiżi terzi, u l-akkwist pubbliku, partikolarment fil-pajjiżi emerġenti;

12. Jenfasizza l-prinċipju "L-Ewwel Aħseb fiż-Żgħir"; jirrikonoxxi l-benefiċċji tal-kummerċ 
elettroniku fil-provvista ta' opportunitajiet għal SMEs biex ikollhom aċċessa għas-suq 
uniku u biex inaqqsu l-ispejjeż; jistieden lill-Kummissjoni tieħu wkoll passi biex tiżgura li 
ċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ għall-SMEs jinkludi wkoll fil-ħidma tiegħu 
volontarju/mhux profitabbli;

13. Jinnota l-ħtieġa li jitnaqqsu l-ispejjeż għall-SMEs f'kull mod possibbli, inkluż iż-żmien
meħtieġ għall-proċeduri amministrattivi: permezz tal-iżviluppp ta' gvern elettroniku u one 
stop shops l-SMEs jistgħu jqattgħu anqas ħin fuq proċeduri amministrattivi u jiksbu
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opportunitajiet ġodda ta' negozju; jinnota li aċċess akbar għas-swieq tal-akkwist jista' 
jgħin lill-SMEs biex jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom għall-ħolqien tal-impjiegi u t-
tkabbir, fejn jitħallew jiksbu l-miri tal-Ewropa 2020; jinnota li gvern elettroniku jista' 
jintuża biex jipprovdi aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha dwar il-konformità mal-
leġiżlazzjoni dwar l-impjiegi u r-reġimi tat-taxxa, kif ukoll informazzjoni dwar l-aċċess 
għal livelli differenti ta' finanzjament Ewropew, nazzjonali u reġjonali u skemi ta' appoġġ 
għal SMEs u intrapriżi mikro;

14. Jinnota li fejn jidħlu servizzi transkonfinali, il-one-stop shop jista' wkoll, flimkien mas-
sħab soċjali, jipprovdi informazzjoni komprensiva dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol fil-
pajjiż ta' destinazzjoni li fih se jiġu fornuti s-servizzi;

15. Jinnota li n-nuqqas ta' infrastruttura xierqa fiż-żoni rurali, eż, l-aċċess għall-internet 
broadband, jippreżenta ostakolu serju għall-impjiegi u t-tkabbir, partikolarment għal 
SMEs, intrapriżi mikroi, għal dawk li jaħdmu għal rashom u "self-starters", tipi ta' impriżi 
li altrimenti jibbenifikaw minn postijiet 'il barra mill-ibliet u ż-żoni ta' kera għalja;

16. Jinnota li l-ispejjeż assoċjati mal-konformità jista' jkollhom effett sproporzjonat fuq l-
SMEs, speċjalment fuq l-intrapriżi mikro, u li dawn l-ispejjeż jistgħu jippreżentaw
ostakolu maġġuri għall-espansjoni ta' dawn in-negozji u l-kapaċità tagħhom li jimpjegaw
il-persunal u jżommuhom impjegati magħhom; iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkunsidraw 
dan meta jirrevedu r-reġimi tat-taxxa nazzjonali u tas-sigurtà soċjali tagħhom;

17. L-Istati Membri ma għandhomx ikunu pprojbiti milli japplikaw standards ogħla fil-livell 
nazzjonali li jmorru lil hinn mill-istandards minimi miftiehma fi ħdan l-UE; jenfasizza li l-
benefiċċji għall-ekonomija nazzjonali u l-ekonomija ġenerali għandhom jiġu peżati kontra 
l-ispejjeż involuti; jenfasizza b'mod partikolari li jeħtieġ li jiġi kkunsidrat li l-ambjent ta' 
xogħol ta' kwalità għolja u l-impjiegi ta' kwalità għolja disponibbli fl-Ewropa għandhom 
tendenza jbaxxu l-ispejjeż għall-kura tas-saħħa u jnaqqsu l-assenteiżmu kkaġunat 
minħabba korrimenti fuq il-post tax-xogħol, mard okkupazzjonali u invalidità, u li billi
dawn iżidu l-produttività u t-tkabbir jistgħu wkoll ikollhom impatt fuq il-baġits nazzjonali
u fuq is-sostenibbiltà tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

18. Jitlob, fil-kuntest ta' verifiki tas-saħħa, għall-identifikazzjoni ta' żoni karatterizzati minn
piżijiet eċċessivi, inkonsistenzi jew leġiżlazzjoni ineffettiva li għandhom impatt negattiv
fuq l-SMEs; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-ilħuq tal-objettivi tas-saħħa, is-sikurezza 
u l-ugwaljanza kif ukoll tad-dispożizzjonijiet soċjali

19. Jenfasizza li t-tnaqqis tal-piż amministrattiv ma għandux iwassal għal sitwazzjoni fejn l-
istandards ILO u l-Aġenda tal-ILO dwar ix-Xogħol Deċenti ma jiġux implimentati kif 
sippost fl-SMEs u l-intrapriżi mikro;

20. Jinnota l-introduzzjoni ta' dimensjoni tal-intrapriżi mikro f'test tal-SMEs msaħħaħ (ara 
COM (2011) 0803) li permezz tiegħu l-possibilitajiet kollha disponibbli - bħall-esklużjoni 
mill-kamp ta' applikazzjoni ta' xi leġiżlazzjoni tal-UE ta' piż żejjed, dispożizzjonijiet
individwali, perjodi ta' transizzjoni estiżi jew reġimi eħfef - huma sistematikament
evalwati; jenfasizza li leġiżlazzjoni dwar l-impjiegi u soċjali ġdida li tgħaddi mit-test
imsaħħaħ tal-SMEs għandha tiġi applikata fl-anqas forma kkumplikata, li tiggarantixxi 
konformità mal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol filwaqt 
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li l-piż amministrattiv jinżamm għall-minimu meħtieġ sabiex jintlaħqu l-istandards 
stabbiliti minn tradizzjonijiet u drawwiet nazzjonali; jistieden lill-Istati Membri jqisu bir-
reqqa l-objettiv maħsub ta' leġiżlazzjoni dwar l-impjieg, u l-impatt tal-introduzzjoni ta' 
rekwiżiti addizzjonali mhux espliċitament meħtieġa skont il-liġi tal-UE;

21. Jirrikonoxxi li l-internalizzazzjoni tal-SMEs tista' tikkontribwixxi għal aktar impjiegi fl-
UE, u jenfasizza li l-internazzjonalizzazzjoni hija proċess u li, biex tkun ta' suċċess,
jeħtieġ li l-SMEs ikollhom servizzi ta' appoġġ mhux biss fi swieq terzi, iżda wkoll fil-
livell lokali; jirrimarka li l-ostakoli amministrattivi u burokratiċi għandhom ukoll jiġu
evitati, u li l-inizjattivi kollha tal-UE għandhom ikunu konformi mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà u għandhom joffru benefiċċju addizzjonali ċar;

22. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom itejbu l-ambjent eżistenti 
għall-imprendituri ġodda, sabiex jintuża aħjar il-potenzjal għal impjiegi ġodda u 
sostenibbli; jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqsu l-ostakli amministrattivi għall-impriżi żgħar u 
medji meta jiġu impjegati ħaddiema minn Stati Membri oħra; jistieden lill-Istati Membri 
jipprovdu informazzjoni minn punt ta’ kuntatt uniku, għall-imprendituri li jixtiequ jinvestu 
fi Stat Membru u joħolqu postijiet tax-xogħol fih, filwaqt li fl-istess ħin jżommu l-mudell 
soċjali Ewropew;
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