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Emenda 1
Evelyn Regner

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu -1 (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

-1. wara li kkunsidra l-Artikolu 3(3) tat-
TUE, fejn il-mira tal-Unjoni hija 
ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva 
ħafna, intiża li twassal għal livell 
massimu ta’ impjieg u progress soċjali;

Or. de

Emenda 2
Evelyn Regner

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu -1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

-1a. wara li kkunsidra l-Artikoli 151 u 153 
tat-TFUE, fejn l-Unjoni Ewropea u l-
Istati Membri jwettqu fost l-oħrajn l-
għanijiet għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-
ħajja u x-xogħol sabiex jagħmlu possibbli 
l-armonizzazzjoni tagħhom waqt li 
jitkompla t-titjib, partikolarment fil-qasam 
tat-titjib tal-ambjent tax-xogħol u l-
protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-
ħaddiema;

Or. de

Emenda 3
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jinnota li l-SMEs jimpjegaw madwar 
75 miljun persuna u li 85% tal-impjiegi 
ġodda fl-UE bejn l-2002 u l-2012 inħolqu 
mill-SMEs, b'mod partikolari minn 
impriżi ġodda;

Or. en

Emenda 4
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jara fl-SMEs potenzjal speċjali biex 
tiġi promossa u tkompli tinfirex iżjed l-
alternanza, sabiex tiffaċilita kemm jista’ 
jkun id-dħul ta’ ħafna żgħażagħ fid-dinja 
tax-xogħol u b’hekk jonqos il-qgħad fost 
iż-żgħażagħ;

Or. de

Emenda 5
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jinnota li l-SMEs għandhom 
importanza kruċjali għall-ekonomija 
Ewropea bħala impjegaturi u bħala sorsi 
ta' innovazzjoni;
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Or. en

Emenda 6
Nadja Hirsch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jagħraf li jekk l-Istati Membri ser jilħqu 
l-miri tal-EU2020, għandhom jitqiesu l-
SMEs u l-mikro-negozji;

2. Jagħraf li jekk l-Istati Membri ser jilħqu 
l-miri tal-Istrateġija tal-UE 2020, 
għandhom jitqiesu l-SMEs u l-impriżi 
żgħar; l-istrateġija tal-UE 2020 tara li 
jiżdied l-impjieg għan-nisa u b’mod 
partikolari għall-ommijiet; l-indipendenza 
u t-twaqqif ta’ impriża żgħira jistgħu 
jippreżentaw opportunità tajba u flessibbli 
f’dan ir-rigward, partikolarment 
minħabba li n-nisa, li jagħżlu l-impjieg 
indipendenti ħafna drabi jkollhom iktar 
suċċess mill-irġiel;;

Or. de

Emenda 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jagħraf li jekk l-Istati Membri ser jilħqu 
l-miri tal-EU2020, għandhom jitqiesu l-
SMEs u l-mikro-negozji;

2. Jirrimarka li jekk l-Istati Membri ser 
jilħqu l-miri tal-Istrateġija tal-UE 2020, 
għandhom jitqiesu l-SMEs u l-impriżi ż-
żgħar, peress li dawn għandhom potenzjal 
kbir, biex jitwettqu l-miri tal-Istrateġija 
tal-UE 2020, partikolarment il-miri ta’ 
livell massimu ta’ impjieg, l-impjieg għaż-
żgħażagħ u t-tnaqqis tal-faqar u l-



PE491.123v01-00 6/33 AM\904304MT.doc

MT

esklużjoni soċjali;

Or. de

Emenda 8
Philippe Boulland

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jagħraf li jekk l-Istati Membri ser jilħqu 
l-miri tal-EU2020, għandhom jitqiesu l-
SMEs u l-mikro-negozji;

2. Jagħraf li jekk l-Istati Membri ser jilħqu 
l-miri tal-UE 2020, jeħtieġ li jiġi ffaċilitat 
il-ħolqien ta' SMEs u ta' mikrointrapriżi 
u li jiġi appoġġjat l-iżvilupp tagħhom 
matul l-ewwel 5 snin tagħhom;

Or. fr

Emenda 9
Mara Bizzotto

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jagħraf li jekk l-Istati Membri ser jilħqu 
l-miri tal-EU2020, għandhom jitqiesu l-
SMEs u l-mikro-negozji;

2. Jagħraf li jekk l-Istati Membri ser jilħqu 
l-miri tal-UE 2020, l-SMEs u l-
mikroimpriżi għandhom ikunu fil-qalba 
ta’ kull politika li trid tħalli impatt pożittiv 
fuq it-territorju, l-ekonomija u l-
komunitajiet tagħha;

Or. it

Emenda 10
Elisabeth Schroedter
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jagħraf li jekk l-Istati Membri ser jilħqu 
l-miri tal-EU2020, għandhom jitqiesu l-
SMEs u l-mikro-negozji;

2. Jagħraf li jekk l-Istati Membri ser jilħqu 
l-miri innovattivi, għaqlija u inklużivi tal-
Ewropa fl-Istrateġija tal-UE 2020, 
għandhom jitqiesu l-SMEs u l-impriżi ż-
żgħar;

Or. de

Emenda 11
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza li l-SMEs huma l-atturi 
ewlenin fir-rigward tal-miri tal-
innovazzjoni u s-sostenibbiltà, li 
madankollu, jeħtieġu qafas politiku, 
ambizzjuż, stabbli u fit-tul bħala 
prekondizzjoni, sabiex jiġi sfruttat bis-
sħiħ il-potenzjal ta’ impjiegi ta’ 
ekonomija sostenibbli u għalhekk, 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jistabbilixxu standards 
ambjentali u inċentivi finanzjarji fit-tul u 
joħolqu klima sigura tal-investimenti;

Or. de

Emenda 12
Elisabeth Schroedter
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2b. Jinnota li l-SMEs għandhom rwol 
importanti biex jilħqu l-istabbiltà, il-
koeżjoni u l-integrazzjoni soċjali, 
partikolarment fl-oqsma li għandhom 
jiġġieldu kontra l-impatti negattivi fl-
iżvilupp demografiku; għalhekk, jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw lill-SMEs joħolqu klima tax-
xogħol favorevoli għall-ħaddiema, 
iżommu mal-istandards tad-drittijiet tax-
xogħol u l-ħarsien tas-saħħa u x-xogħol u 
b’hekk ukoll, jagħtu kontribut fil-ġlieda 
kontra l-faqar u għall-prosperità soċjali;

Or. de

Emenda 13
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-barrieri li jfixklu l-bidu u 
l-iżvilupp tal-SMEs huma l-aċċess għal u l-
ispiża tal-finanzi, regolamenti onerużi, 
spejjeż tax-xogħol indiretti, aċċess għal 
swieq tal-esportazzjoni u l-abbiltà li dawn 
jiġu żviluppati, żmien medju li fih isiru l-
ħlasijiet u nuqqas ta’ ħiliet;

3. Jenfasizza li l-barrieri li jfixklu l-bidu u 
l-iżvilupp tal-SMEs huma l-aċċess limitat 
għal u l-ispiża tal-finanzi u s-self, in-
nuqqas ta’ trasparenza, l-
implimentazzjoni pubblika tal-fondi tal-
UE fl-Istati Membri, permezz ta’ 
regolamenti onerużi, spejjeż tax-xogħol 
indiretti, aċċess għal swieq tal-
esportazzjoni u l-abbiltà li dawn jiġu 
żviluppati, żmien medju li fih isiru l-
ħlasijiet u nuqqas ta’ ħiliet; jenfasizza li 
b’mod partikolari l-imprendituri nisa ma 
jsibux l-appoġġ ta’ ‘bidu ta’ negozju’ 
xieraq għall-proġetti tagħhom f’ħafna 
programmi u għalhekk, jistieden lill-Istati 
Membri jiżviluppaw programmi għall-
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bidu ta’ negozju li jindirizzaw b’mod 
speċjali tendenza intraprenditorjali tan-
nisa (negozju żgħir, kapital baxx fil-bidu, 
inqas teħid ta’ riskju);

Or. de

Emenda 14
Evelyn Regner

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-barrieri li jfixklu l-bidu u 
l-iżvilupp tal-SMEs huma l-aċċess għal u 
l-ispiża tal-finanzi, regolamenti onerużi, 
spejjeż tax-xogħol indiretti, aċċess għal 
swieq tal-esportazzjoni u l-abbiltà li dawn 
jiġu żviluppati, żmien medju li fih isiru l-
ħlasijiet u nuqqas ta’ ħiliet;

3. Jenfasizza li l-bidu u l-iżvilupp tal-SMEs 
għandhom jiġu ffaċilitati u promossi 
permezz tal-aċċess għall-finanzi, b’mod 
partikolari l-aċċess iffaċilitat għal 
mikrokreditu permezz tal-istrument 
mikrofinanzjarju Ewropew u iktar żvilupp 
ta’ dan l-istrument fil-qafas tal-programm 
għat-tibdil soċjali u l-innovazzjoni għall-
perjodu 2014-2020;

Or. de

Emenda 15
Mara Bizzotto

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-barrieri li jfixklu l-bidu u 
l-iżvilupp tal-SMEs huma l-aċċess għal u 
l-ispiża tal-finanzi, regolamenti onerużi, 
spejjeż tax-xogħol indiretti, aċċess għal 
swieq tal-esportazzjoni u l-abbiltà li dawn 
jiġu żviluppati, żmien medju li fih isiru l-

3. Jenfasizza li, minkejja l-investimenti 
appoġġjati mill-UE, għad fadal ostakoli 
serji li jfixklu l-bidu u l-iżvilupp tal-SMEs, 
b’mod partikolari l-aċċess għal u l-ispiża 
tal-finanzjament, regolamenti onerużi, 
spejjeż tax-xogħol indiretti, aċċess għal 
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ħlasijiet u nuqqas ta’ ħiliet; swieq tal-esportazzjoni u l-abbiltà li dawn 
jiġu żviluppati, żmien medju li fih isiru l-
ħlasijiet u nuqqas ta’ ħiliet;

Or. it

Emenda 16
Licia Ronzulli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-barrieri li jfixklu l-bidu u 
l-iżvilupp tal-SMEs huma l-aċċess għal u l-
ispiża tal-finanzi, regolamenti onerużi, 
spejjeż tax-xogħol indiretti, aċċess għal 
swieq tal-esportazzjoni u l-abbiltà li dawn 
jiġu żviluppati, żmien medju li fih isiru l-
ħlasijiet u nuqqas ta’ ħiliet;

3. Jenfasizza li l-ostakoli li jfixklu l-bidu u 
l-iżvilupp tal-SMEs huma l-aċċess għal u l-
ispiża tal-finanzi, regolamenti onerużi, 
spejjeż tax-xogħol indiretti, aċċess għal 
swieq tal-esportazzjoni u l-abbiltà li dawn 
jiġu żviluppati, żmien medju li fih isiru l-
ħlasijiet u nuqqas ta’ ħiliet; Jistieden 
għalhekk lill-Istati Membri jadottaw 
politiki bl-għan li jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-finanzjament għall-bidu u t-tkabbir 
tal-SMEs;

Or. it

Emenda 17
Anthea McIntyre

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li 
impjegati li jaħdmu fl-oqsma tal-SMEs u 
tal-mikrointrapriżi jiġu mħarsa b'mod 
xieraq; madankollu, jirrikonoxxi li l-
ħtiġijiet ta' SMEs u mikrointrapriżi huma 
differenti ħafna minn dawk ta' 



AM\904304MT.doc 11/33 PE491.123v01-00

MT

organizzazzjonijiet u kumpaniji 
multinazzjonali minħabba d-daqs 
relattivament żgħir tagħhom; għalhekk 
jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-
miżuri jkunu proporzjonali u ma jkunux 
ta' diżinċentiva għall-ħolqien u l-iżvilupp 
ta' SMEs u mikrointrapriżi;

Or. en

Emenda 18
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li s-saħħa u s-sigurtà fuq 
il-post tax-xogħol u l-protezzjoni tal-
ħaddiema ma jistgħux jitqiesu bħala 
piżijiet regolatorji; jistieden lill-
Kummissjoni biex tissemplifika l-piżijiet 
amministrattivi eċċessivi filwaqt li tiżgura 
dejjem is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol, u tiggarantixxi li l-SMEs 
jipprovdu tagħrif u riżorsi adegwati biex 
jamministraw l-ambjent tax-xogħol tal-
impjegati b’mod xieraq; dan l-appoġġ 
jista’ jinkludi: it-tixrid ta’ prattiki tajba, 
it-tħarriġ tal-impjegati, l-iżvilupp ta’ 
strumenti u linji gwida sempliċi għall-
valutazzjoni tar-riskju, l-għoti ta’ aċċess 
għal servizzi ta’ kwalità tajba u 
affordabbli għall-prevenzjoni, l-għoti ta’ 
inċentivi finanzjarji, eċċ;

Or. en

Emenda 19
Phil Bennion, Philippe De Backer, Marian Harkin
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jirrikonoxxi li l-piżijiet 
amministrattivi u r-riskji finanzjarji spiss 
jirriżultaw fi stress u f’impatti oħra 
negattivi għas-saħħa tal-impjegati u s-
sidien ta' SMEs u ta’ mikrointrapriżi; 
jenfasizza l-ħtieġa li r-regolamentazzjoni 
soċjali u tal-impjiegi tikkontribwixxi 
għall-benesseri tal-intraprendituri u tal-
impjegati tagħhom mingħajr ma jinħolqu 
ostakoli oħra għas-suċċess tagħhom;

Or. en

Emenda 20
Evelyn Regner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jinsisti li t-tnaqqis tal-piżijiet 
amministrattivi ma għandhomx 
jirriżultaw f'inqas protezzjoni għall-
ħaddiema, u lanqas f'interferenza fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet 
tal-ħaddiema;

Or. en

Emenda 21
Minodora Cliveti

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jikkunsidra li l-SMEs, għandhom 
jappoġġjaw inizjattivi ta’ tagħlim tul il-
ħajja billi jagħmlu t-tagħlim aktar 
aċċessibbli waqt il-ħin tax-xogħol, u aktar 
adattat għall-ħtiġijiet tal-ħaddiema, jew 
permezz tal-individwalizzazzjoni tal-
pjanijiet ta’ tagħlim, il-bidla għal taħriġ 
ibbażat fuq il-kompetenza, il-bidla għal 
modularizzazzjoni jew l-użu ta’ tagħlim 
mill-bogħod;

Or. en

Emenda 22
Paul Murphy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jiddispjaċih, f'dan il-kuntest, dwar l-
impatt tal-politiki ta' awsterità li qed jiġu 
segwiti minn diversi Stati Membri u l-
effett detrimentali li dawn kellhom fuq il-
vijabilità ta' ħafna SMEs, eż minħabba t-
tnaqqis fl-infiq tal-konsumatur kkawżat 
mit-tnaqqis fil-baġits, iċ-ċaqliq tal-piż 
fiskali lejn aktar tassazzjoni indiretta li 
tolqot l-aktar bis-saħħa lil persuni bi dħul 
baxx u medju, eċċ.;

Or. en

Emenda 23
Konstantinos Poupakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jadottaw miżuri konkreti 
biex jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għall-
finanzjament. L-SMEs huma wieħed mill-
atturi ewlenin għat-tkabbir u l-ħolqien 
tal-impjiegi, b’mod partikolari f’pajjiżi 
bħall-Greċja li huma milquta minn 
reċessjoni qawwija;

Or. el

Emenda 24
Paul Murphy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Itenni l-impenn qawwi tiegħu lejn 
drittijiet sħaħ tat-trejdjunjins, inkluż id-
dritt għar-rikonoxximent ta' trejdjunjin u 
d-dritt tal-istrajkjar għall-ħaddiema 
kollha irrispettivament mid-daqs tan-
negozju li jaħdmu fih, peress li dan huwa 
l-aqwa garanzija biex jiġu ssodisfati l-
kondizzjonijiet tax-xogħol u tal-pagi;

Or. en

Emenda 25
Konstantinos Poupakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3b. Jitlob lill-Istati Membri biex jadottaw 
inizjattivi biex inaqqsu l-burokrazija, li 
tostakola l-iżvilupp tal-SMEs; madankollu 
jinnota li dan m’għandux jaffettwa ħażin 
l-istandards minimi li jissalvagwardjaw 
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ix-xogħol, b’mod partikolari b’rabta mas-
saħħa u s-sigurtà;

Or. el

Emenda 26
Konstantinos Poupakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3c. Jenfasizza l-importanza tal-
konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali fl-
ippjanar ta' miżuri nazzjonali biex isaħħu 
u jippromwovu l-SMEs;

Or. el

Emenda 27
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jilqa’ l-appoġġ għall-SMEs permezz ta’ 
inizjattivi bħall-PSCI, COSME u Horizon 
2020; jenfasizza li tali miżuri
m’għandhomx joħolqu burokrazija 
addizzjonali, għandhom juru valur miżjud 
għall-UE u valur għall-flus, u għandhom 
jikkumplimentaw l-inizjattivi tal-Istati 
Membri;

4. Jilqa’ l-appoġġ għall-SMEs permezz ta’ 
inizjattivi bħall-PSCI, COSME u Horizon 
2020 u r-Regolament tal-FSE tal-futur; 
jenfasizza li l-Istati Membri m’għandhomx 
joħolqu burokrazija addizzjonali, biex 
jippermettu fuq kollox l-aċċess għall-
istrumenti finanzjarji xierqa lil dawk li 
jibdew mikrointrapriżi minn oqsma 
soċjalment żvantaġġati tal-popolazzjoni u 
n-negozji tal-ekonomija soċjali; f' dan il-
kuntest, jistieden lill-Kummissjoni 
tinkludi referenzi speċjali għall-
koperattivi fl-istrumenti finanzjarji 
amministrati mill-Fond Ewropew tal-
Investiment;
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Or. de

Emenda 28
Anthea McIntyre

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa’ l-appoġġ għall-SMEs permezz ta’ 
inizjattivi bħall-PSCI, COSME u Horizon 
2020; jenfasizza li tali miżuri 
m’għandhomx joħolqu burokrazija 
addizzjonali, għandhom juru valur miżjud 
għall-UE u valur għall-flus, u għandhom 
jikkumplimentaw l-inizjattivi tal-Istati 
Membri;

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

Or. en

Emenda 29
Nadja Hirsch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Istati Membri, biex 
jimplimentaw il-miżuri neċessarji sabiex 
ikun possibbli l-aċċess għall-fondi 
strutturali u ta’ koeżjoni u biex jintużaw 
il-fondi allokati għall-programmi ta' 
taħriġ vokazzjonali kontinwu, sabiex jiġi 
żgurat iktar appoġġ għall-SMEs;

Or. de
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Emenda 30
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza li huwa meħtieġ li jiġu 
implimentati u applikati miżuri estensivi 
ta' semplifikazzjoni, inkluż metodi ta' 
rimborż semplifikati, sabiex l-SMEs 
jingħataw għajnuna biex jieħdu sehem fi 
programmi ffinanzjati mill-UE;

Or. en

Emenda 31
Licia Ronzulli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu adottati 
politiki bl-għan li jinkoraġġixxu l-
investimenti fi proġetti ta’ innovazzjoni, 
bil-ħolqien ta’ ambjent favorevoli għall-
kooperazzjoni transkonfinali, billi tiġi 
promossa l-innovazzjoni u tingħata 
prijorità lill-kultura tal-intraprenditorija;

Or. it

Emenda 32
Licia Ronzulli
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4b. Jindika l-ħtieġa kontinwa biex l-SMEs 
jikkonformaw mal-ħtiġijiet li dejjem qed 
jikbru tas-suq intern u biex jiksbu 
kompetittività fuq il-livell internazzjonali; 
jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jiġu adottati 
miżuri maħsuba biex jiffavorixxu l-aċċess 
tal-SMEs għas-swieq il-ġodda, inkluż l-
akkwist pubbliku.

Or. it

Emenda 33
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jenfasizza l-prinċipju ‘Aħseb l-Ewwel 
fiż-Żgħir’, jirrikonoxxi l-benefiċċji tal-
kummerċ elettroniku fil-provvista tal-
opportunitajiet għal SMEs sabiex 
jaċċessaw is-suq waħdieni u jnaqqsu l-
ispejjeż;

5. Jirreferi għall-prinċipju ‘Aħseb l-
Ewwel fiż-Żgħir’; jirrikonoxxi l-benefiċċji 
tal-kummerċ elettroniku fil-provvista tal-
opportunitajiet għal SMEs sabiex 
jaċċessaw is-suq waħdieni u jnaqqsu l-
ispejjeż; jiċċara, li dan il-prinċipju ma 
jfissirx subordinazzjoni għaċ-ċittadini, 
ħaddiema u konsumaturi fl-Ewropa u l-
interessi tiegħu huma ugwali għal dawk 
tal-SMEs;

Or. de

Emenda 34
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jenfasizza l-prinċipju ‘Aħseb l-Ewwel 
fiż-Żgħir’, jirrikonoxxi l-benefiċċji tal-
kummerċ elettroniku fil-provvista tal-
opportunitajiet għal SMEs sabiex 
jaċċessaw is-suq waħdieni u jnaqqsu l-
ispejjeż;

5. Jenfasizza l-prinċipju ‘Aħseb l-Ewwel 
fiż-Żgħir’; jirrikonoxxi l-benefiċċji tal-
kummerċ elettroniku fil-provvista tal-
opportunitajiet għal SMEs sabiex 
jaċċessaw is-suq waħdieni u jnaqqsu l-
ispejjeż; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tieħu wkoll miżuri biex tiżgura li ċ-Ċentru 
Ewropew għall-Monitoraġġ għall-SMEs 
jinkludi wkoll lill-impriżi tal-ekonomija 
soċjali fl-investigazzjonijiet tiegħu;

Or. de

Emenda 35
Mara Bizzotto

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jenfasizza l-prinċipju ‘Aħseb l-Ewwel 
fiż-Żgħir’, jirrikonoxxi l-benefiċċji tal-
kummerċ elettroniku fil-provvista tal-
opportunitajiet għal SMEs sabiex 
jaċċessaw is-suq waħdieni u jnaqqsu l-
ispejjeż;

5. Jerġa’ jtenni l-importanza tal-prinċipju
‘Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir’, jirrikonoxxi l-
benefiċċji possibbli li jiġu anke mill-
kummerċ elettroniku fil-provvista tal-
opportunitajiet għal SMEs sabiex 
jaċċessaw is-suq waħdieni u jnaqqsu l-
ispejjeż;

Or. it

Emenda 36
Philippe Boulland

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Ifakkar li l-UE u l-Istati Membri 
għandhom jintensifikaw l-appoġġ 
tagħhom għall-SMEs biex 
jiffaċilitawlhom l-aċċess għas-swieq ta’ 
pajjiżi terzi u għas-swieq pubbliċi 
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speċjalment fil-pajjiżi emerġenti;

Or. fr

Emenda 37
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġ promossi u 
appoġġjati l-attivitajiet ekonomiċi tal-
SMEs fis-swieq barranin kemm ġewwa kif 
ukoll barra l-UE, sabiex jinħolqu impjiegi 
sostenibbli ġodda;

Or. en

Emenda 38
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-iżvilupp tal-gvern elettroniku 
u punti uniċi ta’ servizz ser inaqqsu l-
proċeduri amministrattivi u joħolqu 
opportunitajiet ġodda għan-negozju,
jinnota li aċċess akbar għal swieq ta’ kisba 
jistgħu jassistu lill-SMEs jisfruttaw il-
potenzjal tagħhom għall-ħolqien ta’ 
impjiegi;

6. Jinnota li l-iżvilupp tal-gvern elettroniku 
u punti uniċi ta’ servizz ser inaqqsu l-
proċeduri amministrattivi u joħolqu 
opportunitajiet ġodda għan-negozju, 
partikolarment jekk permezz ta’ servizzi 
transkonfinali, il-punt ta’ kuntatt 
waħdieni, jinforma wkoll b’mod 
komprensiv u f’koperazzjoni mill-qrib 
mal-imsieħba soċjali, dwar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli fil-
pajjiż ta’ destinazzjoni tas-servizzi, 
bħalma wrew b’mod eżemplari l-proġetti 
pilota; jinnota li aċċess akbar għal swieq 
ta’ kisba jistgħu jassistu lill-SMEs 
jisfruttaw il-potenzjal tagħhom għall-
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ħolqien ta’ impjiegi;

Or. de

Emenda 39
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-iżvilupp tal-gvern elettroniku 
u punti uniċi ta’ servizz ser inaqqsu l-
proċeduri amministrattivi u joħolqu 
opportunitajiet ġodda għan-negozju; 
jinnota li aċċess akbar għal swieq ta’ kisba 
jistgħu jassistu lill-SMEs jisfruttaw il-
potenzjal tagħhom għall-ħolqien ta’ 
impjiegi;

6. Jinnota li l-iżvilupp tal-gvern elettroniku 
u punti uniċi ta’ servizz ser inaqqsu l-
proċeduri amministrattivi u joħolqu 
opportunitajiet ġodda għan-negozju; 
jinnota li aċċess akbar għal swieq ta’ kisba 
jistgħu jassistu lill-SMEs jisfruttaw il-
potenzjal tagħhom għall-ħolqien ta’ 
impjiegi; jinnota li gvern elettroniku bħal 
dan jista' jintuża biex jipprovdi aċċess 
għall-informazzjoni rilevanti dwar il-
konformità mal-leġiżlazzjoni dwar l-
impjiegi u r-reġimi tat-taxxa, kif ukoll 
informazzjoni dwar l-aċċess għal livelli 
differenti ta' finanzjament u għal skemi 
ta' appoġġ għall-SMEs u l-mikrointrapriżi 
Ewropej, nazzjonali u reġjonali;

Or. en

Emenda 40
Anthea McIntyre

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-iżvilupp tal-gvern elettroniku 
u punti uniċi ta’ servizz ser inaqqsu l-
proċeduri amministrattivi u joħolqu

6. Jinnota li l-iżvilupp tal-gvern elettroniku 
jista’ jippermetti lill-SMEs biex iqattgħu 
inqas ħin fuq proċeduri amministrattivi u 



PE491.123v01-00 22/33 AM\904304MT.doc

MT

opportunitajiet ġodda għan-negozju; 
jinnota li aċċess akbar għal swieq ta’ kisba 
jistgħu jassistu lill-SMEs jisfruttaw il-
potenzjal tagħhom għall-ħolqien ta’ 
impjiegi;

li jiksbu opportunitajiet ġodda għan-
negozju u li aċċess akbar għal swieq ta’ 
kisba jistgħu jassistu lill-SMEs jisfruttaw 
il-potenzjal tagħhom għall-ħolqien u t-
tkattir ta’ impjiegi;

Or. en

Emenda 41
Mara Bizzotto

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-iżvilupp tal-gvern elettroniku 
u punti uniċi ta’ servizz ser inaqqsu l-
proċeduri amministrattivi u joħolqu
opportunitajiet ġodda għan-negozju, 
jinnota li aċċess akbar għal swieq ta’ kisba
jistgħu jassistu lill-SMEs jisfruttaw il-
potenzjal tagħhom għall-ħolqien ta’ 
impjiegi;

6. Jinnota l-ħtieġa li jitnaqqsu b’kull mod 
iż-żminijiet u l-ispejjeż tal-burokrazija 
għall-SMEs: l-iżvilupp tal-gvern 
elettroniku u punti uniċi jirrappreżenta 
għan importanti biex jitnaqqsu l-proċeduri 
amministrattivi u jinħolqu opportunitajiet 
ġodda għan-negozju, jinnota wkoll li aċċess 
akbar għal swieq tal-akkwist ser jgħin lill-
SMEs jisfruttaw il-potenzjal tagħhom 
għall-ħolqien ta’ impjiegi;

Or. it

Emenda 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-iżvilupp tal-gvern elettroniku 
u punti uniċi ta’ servizz ser inaqqsu l-
proċeduri amministrattivi u joħolqu 
opportunitajiet ġodda għan-negozju,
jinnota li aċċess akbar għal swieq ta’ kisba 
jistgħu jassistu lill-SMEs jisfruttaw il-
potenzjal tagħhom għall-ħolqien ta’ 
impjiegi;

6. Jinnota li l-iżvilupp tal-gvern elettroniku 
u punti uniċi ta’ servizz ser inaqqsu l-
proċeduri amministrattivi u joħolqu 
opportunitajiet ġodda għan-negozju;
jinnota li aċċess akbar għal swieq ta’ kisba 
jistgħu jassistu lill-SMEs jisfruttaw il-
potenzjal tagħhom għall-ħolqien ta’ 
impjiegi biex tintlaħaq il-mira tal-UE 
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2020 għal-livell massimu ta’ impjieg;

Or. de

Emenda 43
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Marian Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jinnota li n-nuqqas ta' infrastruttura 
xierqa fiż-żoni rurali, eż aċċess għall-
Internet broadband, jippreżenta ostakolu 
serju għall-impjiegi u t-tkabbir, b’mod 
partikolari għall-SMEs, għall-
mikrointrapriżi, għal dawk li jaħdmu għal 
rashom u għal "self-starters", li kieku 
jkunu jistgħu jibbenifikaw minn postijiet 
li jinsabu barra l-bliet u barra miż-żoni 
b'kera għolja;

Or. en

Emenda 44
Anthea McIntyre

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jinnota r-rapport tal-Kummissjoni 
dwar l-aħjar prattika fl-Istati Membri 
għall implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE bil-mod li jkun l-inqas ta' piż u li 
jappoġġja l-kunċett ta' punti uniċi ta’ 
servizz u l-kapaċità għall-iżvilupp 
tagħhom;

Or. en
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Emenda 45
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jinnota li l-ispejjeż assoċjati mal-
konformità għandhom effett sproporzjonat 
fuq l-SMEs, speċjalment fuq il-mikro-
intrapriżi;

7. Jinnota li l-ispejjeż assoċjati mal-
konformità jista’ f’xi oqsma jkollhom
effett sproporzjonat tassew fuq l-SMEs u l-
mikrointrapriżi; jinsisti li l-benefiċċji 
ekonomiċi u operattivi għandhom dejjem 
jitqiesu fir-rigward tal-ispejjeż; għandhom 
jiġu kkunsidrati b’mod partikolari l-
ispejjeż baxxi fil-qasam tas-saħħa, inqas 
ġranet ta’ assenza minħabba inċidenti fuq 
il-post tax-xogħol, mard jew invalidità, li 
jistgħu jaffettwaw ukoll is-sistemi tas-
sigurtà soċjali u l-baġit nazzjonali, iżjed 
produttività u l-iżvilupp tat-tkabbir bħala 
r-riżultat tal-ambjent tax-xogħol bi 
kwalità għolja, u l-kwalità għolja fuq il-
post tax-xogħol fl-Ewropa;

Or. de

Emenda 46
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jinnota li l-ispejjeż assoċjati mal-
konformità għandhom effett sproporzjonat 
fuq l-SMEs, speċjalment fuq il-mikro-
intrapriżi;

7. Jinnota li l-ispejjeż assoċjati mal-
konformità għandhom effett sproporzjonat 
fuq l-SMEs, speċjalment fuq il-mikro-
intrapriżi; u li dawn l-ispejjeż jistgħu 
jkunu ta’ ostakolu ewlieni għall-
espansjoni ta' dawn in-negozji u għall-
kapaċità tagħhom li jimpjegaw u jżommu 
l-persunal; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
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jikkunsidraw dan meta jirrevedu r-reġimi 
tat-taxxa nazzjonali u tas-sigurtà soċjali 
tagħhom;

Or. en

Emenda 47
Ramona Nicole Mănescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jinnota li l-ispejjeż assoċjati mal-
konformità għandhom effett sproporzjonat 
fuq l-SMEs, speċjalment fuq il-mikro-
intrapriżi;

7. Jinnota li l-ispejjeż assoċjati mal-
konformità għandhom effett sproporzjonat 
fuq l-SMEs, speċjalment fuq il-mikro-
intrapriżi u l-kapaċità tagħhom li 
jimpjegaw u jżommu l-persunal;

Or. en

Emenda 48
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Fi ħdan il-qafas ta’ verifiki dwar l-
idoneità, jitlob għall-identifikazzjoni ta’ 
oqsma fejn hemm piżijiet eċċessivi, 
inkonsistenzi jew leġiżlazzjoni li mhix 
effettiva fil-qasam tal-impjiegi li jkollhom 
impatt negattiv fuq l-SMEs; jistieden lill-
Kummissjoni tikkunsidra ‘regola ta’ 
tidħol waħda, titneħħa waħda’ li 
tippermetti biex l-objettivi ta’ 
dispożizzjonijiet tas-saħħa, is-sigurtà u l-
ugwaljanza jkunu miżmuma u 
tissalvagwardja l-prinċipju tas-
sussidjarjetà;

8. Fi ħdan il-qafas ta’ verifiki dwar l-
idoneità, jitlob għall-identifikazzjoni ta’ 
oqsma fejn hemm piżijiet eċċessivi, 
inkonsistenzi jew leġiżlazzjoni li mhix 
effettiva fil-qasam tal-impjiegi li jkollhom 
impatt negattiv fuq l-SMEs;
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Or. en

Emenda 49
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Fi ħdan il-qafas ta’ verifiki dwar l-
idoneità, jitlob għall-identifikazzjoni ta’ 
oqsma fejn hemm piżijiet eċċessivi, 
inkonsistenzi jew leġiżlazzjoni li mhix 
effettiva fil-qasam tal-impjiegi li jkollhom 
impatt negattiv fuq l-SMEs, jistieden lill-
Kummissjoni tikkunsidra ‘regola ta’ 
tidħol waħda, titneħħa waħda’ li 
tippermetti biex l-objettivi ta’ 
dispożizzjonijiet tas-saħħa, is-sigurtà u l-
ugwaljanza jkunu miżmuma u 
tissalvagwardja l-prinċipju tas-
sussidjarjetà;

8. Fi ħdan il-qafas ta’ verifiki dwar l-
idoneità, jitlob għall-identifikazzjoni ta’ 
oqsma fejn hemm piżijiet eċċessivi, 
inkonsistenzi jew leġiżlazzjoni li mhix 
effettiva li jkollhom impatt negattiv fuq l-
SMEs; madankollu, jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li dawn il-miżuri ma 
jfissrux tnaqqis ta’ sigurtà tal-ħaddiema u 
s-saħħa fuq il-post tax-xogħol, u li d-
drittijiet tal-ħaddiema u d-drittijiet tal-
ugwaljanza jibqgħu jinżammu fis-sħiħ;

Or. de

Emenda 50
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Fi ħdan il-qafas ta’ verifiki dwar l-
idoneità, jitlob għall-identifikazzjoni ta’ 
oqsma fejn hemm piżijiet eċċessivi, 
inkonsistenzi jew leġiżlazzjoni li mhix 
effettiva fil-qasam tal-impjiegi li jkollhom 
impatt negattiv fuq l-SMEs; jistieden lill-
Kummissjoni tikkunsidra ‘regola ta’ 
tidħol waħda, titneħħa waħda’ li 
tippermetti biex l-objettivi ta’ 
dispożizzjonijiet tas-saħħa, is-sigurtà u l-

8. Fi ħdan il-qafas ta’ verifiki dwar l-
idoneità, jitlob għall-identifikazzjoni ta’ 
oqsma fejn hemm piżijiet eċċessivi, 
inkonsistenzi jew leġiżlazzjoni li mhix 
effettiva li jkollhom impatt negattiv fuq l-
SMEs; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tiżgura li l-objettivi ta’ dispożizzjonijiet 
tas-saħħa, is-sigurtà, l-ugwaljanza u soċjali
jinżammu u tissalvagwardja l-prinċipju 
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ugwaljanza jkunu miżmuma u 
tissalvagwardja l-prinċipju tas-
sussidjarjetà;

tas-sussidjarjetà;

Or. en

Emenda 51
Anthea McIntyre

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Fi ħdan il-qafas ta’ verifiki dwar l-
idoneità, jitlob għall-identifikazzjoni ta’ 
oqsma fejn hemm piżijiet eċċessivi, 
inkonsistenzi jew leġiżlazzjoni li mhix 
effettiva fil-qasam tal-impjiegi li jkollhom 
impatt negattiv fuq l-SMEs; jistieden lill-
Kummissjoni tikkunsidra ‘regola ta’ tidħol 
waħda, titneħħa waħda’ li tippermetti biex 
l-objettivi ta’ dispożizzjonijiet tas-saħħa, 
is-sigurtà u l-ugwaljanza jkunu miżmuma u 
tissalvagwardja l-prinċipju tas-
sussidjarjetà;

8. Fi ħdan il-qafas ta’ verifiki dwar l-
idoneità, jitlob għall-identifikazzjoni ta’ 
oqsma fejn hemm piżijiet eċċessivi, 
inkonsistenzi jew leġiżlazzjoni li mhix 
effettiva fil-qasam tal-impjiegi li jkollhom 
impatt negattiv fuq l-SMEs; jistieden lill-
Kummissjoni tikkunsidra ‘regola ta’ tidħol 
waħda, titneħħa waħda’ li tippermetti biex 
l-objettivi ta’ dispożizzjonijiet tas-saħħa, 
is-sigurtà u l-ugwaljanza jkunu
kompletament miżmuma u kkonfermati –
filwaqt li jiġi żgurat li l-prinċipju tas-
sussidjarjetà jiġi rrispettat b’mod sħiħ;

Or. en

Emenda 52
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8a. Jenfasizza li kwalunkwe eċċezzjoni 
tad-Direttivi, li jiddefinixxu l-istandards 
minimi Ewropej, bħad-Direttiva dwar l-
istazzjonar tal-ħaddiema fil-qafas tal-
għoti ta' servizzi, jew id-Direttiva dwar il-
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kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta’ 
impjieg staġonali, mhumiex adattati;

Or. de

Emenda 53
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8a. Jenfasizza li t-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv m’għandux iwassal għall-
fatt, li fl-SMEs u l-impriżi ż-żgħar, l-
istandards tal-ILO u l-Aġenda dwar ix-
Xogħol Deċenti tal-ILO ma jkunux 
implimentati kif sippost;

Or. de

Emenda 54
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8b. Jenfasizza li l-approċċ ta’ ‘kkonforma 
u spjega' li huwa simili għad-
dispożizzjonijiet korporattivi ta’ 
governanza, mhuwiex adattat fil-kuntest 
ta’ piżijiet amministrattivi; l-Istati Membri 
m’għandhomx jinżammu milli japplikaw 
standards ogħla fuq livell nazzjonali li 
jmorru lil hinn mill-istandards minimi 
miftiehma fi ħdan l-UE;

Or. de
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Emenda 55
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jinnota u jappoġġja bis-sħiħ l-attenzjoni 
fuq il-mikro-intrapriżi f’test għal SMEs 
imsaħħa (ara COM(2011)0803) li permezz 
tiegħu l-possibiltajiet kollha disponibbli 
bħall-esklużjoni mill-ambitu, 
dispożizzjonijiet individwali, perjodi ta’ 
tranżizzjoni estiżi jew reġimi anqas onerużi 
jkunu evalwati b’mod sistematiku.

9. Jinnota u jappoġġja bis-sħiħ l-attenzjoni 
fuq il-mikro-intrapriżi f’test għal SMEs 
imsaħħa (ara COM(2011)0803) li permezz 
tiegħu l-possibiltajiet kollha disponibbli 
bħall-esklużjoni mill-ambitu, 
dispożizzjonijiet individwali, perjodi ta’ 
tranżizzjoni estiżi jew reġimi anqas onerużi 
jkunu evalwati b’mod sistematiku; 
jenfasizza li leġiżlazzjoni soċjali u dwar l-
impjieg l-ġdida li tgħaddi minn test 
imtejjeb għall-SMEs għandha tiġi 
applikata fl-aktar forma sempliċi, sabiex 
jinħoloq il-piż amministrattiv minimu 
meħtieġ biex jintlaħaq l-għan funzjonali 
tiegħu, b'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà; jistieden lill-Istati Membri 
biex jikkunsidraw bir-reqqa l-għan 
maħsub tal-leġiżlazzjoni soċjali, u 
jimplimentawha mingħajr "gold-plating" 
jew jintroduċi rekwiżiti addizzjonali li 
mhumiex meħtieġa b’mod espliċitu skont 
il-liġi tal-UE;

Or. en

Emenda 56
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jinnota u jappoġġja bis-sħiħ l-attenzjoni 
fuq il-mikro-intrapriżi f’test għal SMEs 

9. Jinnota u jappoġġja bis-sħiħ l-attenzjoni 
fuq l-impriżi żgħar f’test għal SMEs 
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imsaħħa (ara COM(2011)0803) li permezz 
tiegħu l-possibiltajiet kollha disponibbli 
bħall-esklużjoni mill-ambitu, 
dispożizzjonijiet individwali, perjodi ta’ 
tranżizzjoni estiżi jew reġimi anqas 
onerużi jkunu evalwati b’mod sistematiku.

imsaħħaħ (ara COM(2011)0803), 
madankollu, jitlob li d-Direttivi tal-UE  
għall-ħarsien fundamentali tax-xogħol u 
s-saħħa tal-UE u tas-sigurtà 
fundamentali tal-ħaddiema staġonali u 
tal-ħaddiema ssekondati, jibqgħu 
jinżammu għall-SMEs u l-impriżi ż-żgħar 
biex tiġi żgurata l-kompetizzjoni ġusta fis-
suq intern Ewropew;

Or. de

Emenda 57
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jinnota u jappoġġja bis-sħiħ l-attenzjoni 
fuq il-mikro-intrapriżi f’test għal SMEs 
imsaħħa (ara COM(2011)0803) li permezz 
tiegħu l-possibiltajiet kollha disponibbli 
bħall-esklużjoni mill-ambitu, 
dispożizzjonijiet individwali, perjodi ta’ 
tranżizzjoni estiżi jew reġimi anqas 
onerużi jkunu evalwati b’mod sistematiku.

9. Jinnota u jappoġġja bis-sħiħ l-attenzjoni 
fuq il-mikrointrapriżi f’test għal SMEs 
imsaħħaħ (ara COM(2011)0803) li 
permezz tiegħu l-possibilitajiet kollha 
disponibbli jkunu evalwati b’mod 
sistematiku. jinnota li t-test għal SMEs ma 
japplikax għad-dispożizzjonijiet ta’ sigurtà 
għall-ħaddiema, partikolarment għad-
dispożizzjonijiet ta’ saħħa u sigurtà għall-
ħaddiema, kif ukoll fil-leġiżlazzjoni 
soċjali;

Or. de

Emenda 58
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jinnota u jappoġġja bis-sħiħ l-attenzjoni 9. Jinnota l-introduzzjoni ta’ dimensjoni 
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fuq il-mikro-intrapriżi f’test għal SMEs 
imsaħħa (ara COM(2011)0803) li permezz 
tiegħu l-possibiltajiet kollha disponibbli 
bħall-esklużjoni mill-ambitu,
dispożizzjonijiet individwali, perjodi ta’ 
tranżizzjoni estiżi jew reġimi anqas onerużi 
jkunu evalwati b’mod sistematiku.

ta’ mikroentitajiet f’test għal SMEs 
imsaħħa (ara COM(2011)0803) li permezz 
tiegħu dispożizzjonijiet individwali, 
perjodi ta’ tranżizzjoni estiżi jew reġimi 
anqas onerużi jkunu evalwati b’mod 
sistematiku; jemmen, madankollu, li l-test 
tal-SMEs għandu fi kwalunkwe każ 
jiggarantixxi konformità xierqa mal-
leġiżlazzjoni Ewropea rigward is-saħħa u 
s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

Or. en

Emenda 59
Heinz K. Becker

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9a. Jinnota li l-internazzjonalizzazzjoni 
tal-SMEs tista’ tikkontribwixxi fiż-żieda 
ta’ impjiegi fl-UE u jenfassizza li dan 
jikkonċerna proċess bl-
internazzjonalizzazzjoni, u l-SMEs mhux 
biss ikunu ta’ suċċess fis-servizzi ta’ 
appoġġ fi swieq terzi, iżda wkoll fuq livell 
lokali; barra minn hekk, għandhom jiġu 
evitati l-ostakli amministrattivi u 
burokratiċi; l-inizjattivi kollha tal-UE 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà u għandhom ikunu ta' 
utilità addizzjonali ċara;

Or. de

Emenda 60
Anthea McIntyre

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jenfasizza li l-ħolqien ta' approċċ ta' 
"daqs wieħed għal kulħadd" għal 
leġiżlazzjoni soċjali u dwar l-impjiegi 
jista' jżid ir-riskju ta' nuqqas ta' 
konformità fost l-Istati Membri;

Or. en

Emenda 61
Nadja Hirsch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9b. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-
Istati Membri jtejbu l-ambjent eżistenti 
għall-imprendituri ġodda, sabiex jintuża 
aħjar il-potenzjal għal postijiet tax-xogħol 
ġodda u sostenibbli; jenfasizza l-ħtieġa li 
jitnaqqsu l-ostakli amministrattivi għall-
impriżi żgħar u medji biex jiġu impjegati 
ħaddiema minn Stati Membri oħra; 
jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu 
informazzjoni minn punt ta’ kuntatt 
għall-imprendituri, li jixtiequ jinvestu fi 
Stat Membru u joħolqu postijiet tax-
xogħol fih, filwaqt li fl-istess ħin 
jissaħħaħ il-mudell soċjali Ewropew;

Or. de

Emenda 62
Evelyn Regner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

9b. Jenfasizza li approċċ ta' 
"ikkonformaw u spjegaw" simili għad-
dispożizzjonijiet ta' governanza 
korporattiva mhuwiex xieraq fil-kuntest 
tal-piżijiet amministrattivi; 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;

Or. en


