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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 s-sinsla tal-ekonomija tal-UE, jammontaw għal kważi 59% tal-
valur miżjud prodott fl-UE, jiġbed l-attenzjoni li 23 miljun SMEs jipprovdu madwar 90 
miljun impjieg fis-settur privat fl-UE, bi 30% ġejjin minn mikro-intrapriżi;

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

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;

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;

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;

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;

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

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;

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.


