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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jemmen li s-Suq Uniku jista’ u għandu jiġi llanċjat mill-ġdid sabiex joffri iktar tkabbir u 
iktar impjiegi aħjar għan-negozji, il-ħaddiema u l-konsumaturi Ewropej;

2. Iqis li impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SME) huma l-bażi tal-ekonomija Ewropea u huma 
dawk li jagħtu l-iktar spinta lill-ħolqien tal-impjiegi, lill-impjieg, lit-tkabbir ekonomiku u 
lill-koeżjoni soċjali fl-Ewropa; jenfasizza li għandhom isiru iktar sforzi biex jitjieb l-
aċċess tas-SME għas-Suq Uniku u l-parteċipazzjoni tagħhom fih, ukoll permezz tat-
tneħħija tal-ostakoli kollha għall-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku kif identifikat fl-
‘Aġenda Diġitali 2010’;

3. Jirrimarka li waħda mill-problemi ewlenin għas-SME fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika hija 
rappreżentata mill-aċċess tagħhom għall-finanzi; jappoġġa bil-qawwa l-proposta għal pjan 
ta’ azzjoni biex jitjieb l-aċċess tas-SME għas-swieq ta’ kapital;

4. Jenfasizza li l-prinċipju ‘aħseb żgħir l-ewwel’ għadu ma ġiex implimentat biex jitneħħew 
l-ostakoli li jiffaċċjaw is-SME; jitlob li ssir evalwazzjoni malajr tal-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar biex dan isir konformi ma’ Ewropa 2020;

5. Jappoġġa bil-qawwa l-isforzi biex jissoktaw in-negozjati dwar il-kummerċ 
internazzjonali; itenni f’dan ir-rigward l-importanza li jiġu inklużi standards soċjali fil-
ftehimiet kollha konklużi bejn l-UE u pajjiżi terzi;

6. Jilqa’ r-rieżami tad-Direttivi dwar il-Kontabilità biex jiġu ulterjorment simplifikati l-
obbligi ta’ rappurtaġġ finanzjarju u biex jitnaqqas il-piż amministrattiv, speċjalment għas-
SME;

7. Itenni l-bżonn li jinħoloq ambjent regolatorju iktar favur is-SME billi ssir evalwazzjoni 
preċiża tal-impatt ta’ kwalunkwe miżura regolatorja jew leġiżlattiva ġdida fuq is-SME;

8. Jenfasizza l-importanza li l-akkwist pubbliku jintuża aħjar bħala ppoġġ għall-impjieg, 
il-progress soċjali u l-innovazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu inizjattivi biex tiftaħ u 
tiffaċilita l-aċċess tas-SME għall-akkwist pubbliku.


