
RE\900432MT.doc PE487.966v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Dokument ta' sessjoni

15.5.2012 B7-0000/2012

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B7-0000/2012

skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura

dwar l-aspetti relatati mal-impjiegi fil-minimizzazzjoni tal-piż regolatorju 
għall-SMEs, l-adattament tar-regolamenti tal-UE għall-bżonnijiet tal-
mikrointrapriżi
(2012/0000(RSP))

Pervenche Berès
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali



PE487.966v01-00 2/5 RE\900432MT.doc

MT

B7-0000/2012

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-aspetti relatati mal-impjiegi fil-
minimizzazzjoni tal-piż regolatorju għall-SMEs, l-adattament tar-regolamenti tal-UE 
għall-bżonnijiet tal-mikrointrapriżi

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Novembru 2011 bit-titolu "L-
imminimizzar tal-piż regolatorju għall-SMEs, L-adattament tar-Regolamentazzjoni tal-UE 
għall-bżonnijiet tal-intrapriżi mikro" (COM(2011) 0803),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu: 
“Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-23 ta' Frar 2011 dwar ir-
Reviżjoni tal-"Att dwar in-Negozji ż-Żgħar" għall-Ewropa (COM(2011)0078) u r-
riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2011 dwar dan,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' April 2011 dwar Suq Uniku għall-Impriżi 
u t-Tkabbir,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Novembru 2006 dwar l-Implimentazzjoni 
tal-Programm Komunitarju ta' Lisbona: il-politika għat-tkabbir u l-impjiegi għall-impriżi 
żgħar u ta' daqs medju,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Settembru 2010 dwar l-iżvilupp tal-
potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi ta' ekonomija sostenibbli ġdida,

– wara li kkunsidra l-Kommunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-23 ta’ Novembru 2010 dwar 
Aġenda għall-ħiliet ġodda u l-impjiegi: Kontribut Ewropew lejn livell massimu ta’ 
impjiegi (COM(2010)0682) u r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Ottubru 2011 dwar dan,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b’mod 
partikolari l-Artikolu 9 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-mistoqsija tas-26 ta' April 2012 indirizzata lill-Kummissjoni dwar l-
aspetti relatati mal-impjiegi tal-minimizzazzjoni tal-piż regolatorju għall-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju u tal-adattament tar-regolamenti tal-UE għall-ħtiġijiet tal-mikrointrapriżi 
(O-000000/2012 – B7–0000/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura,

A. billi l-UE fiha kważi 20.8 miljun SMEs ekwivalenti għal 99.9 fil-mija tal-intrapriżi kollha 
u billi 19.2 miljuni ta' dawn l-SMEs huma mikrointrapriżi b'inqas minn għaxar impjegati,

B. billi, fl-2010, l-SMEs u l-mikrointrapriżi kienu jiġbru flimkien 87.5 miljun impjieg 
ekwivalenti għal aktar minn żewġ terzi tal-impjiegi kollha fis-settur privat fl-EU27,
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C. billi l-SMEs, b'mod partikolari kumpaniji ġodda, huma responsabbli għall-ħolqien tal-
maġġor parti tal-impjiegi fl-UE, dan jammonta għal 85% tad-domanda għal ħaddiema 
ġodda fis-snin 2002-2010,

D. billi fl-2010 fl-UE l-SMEs kienu jammontaw għal 58.4% tal-Valur Gross Miżjud (VGM) 
tan-negozju privat u għalhekk huma elementi ewlenin għat-tkabbir ekonomiku tal-UE fuq 
perjodu twil ta' żmien kif ukoll għall-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli u ta' kwalità u sabiex 
ikun hemm postijiet għat-taħriġ,

E. billi l-kapaċità tal-UE li tibni fuq il-potenzjal tat-tkabbir u l-innovazzjoni tal-SMEs se 
tkun deċisiva għall-prosperità futura tal-UE u, b'mod partikolari, biex jintlaħqu l-għanijiet 
tal-Istrateġija UE 2020,

F. billi l-SMEs għandhom ukoll rwol kruċjali fir-rigward tal-kontribut sinifikattiv tagħhom 
għall-innovazzjoni, l-istabilità soċjali, il-koeżjoni soċjali u l-integrazzjoni, appoġġ lill-
SMEs għalhekk joħloq ambjent favorevoli wkoll għall-ħaddiema kollha, jiggarantixxi l-
mezzi tal-għajxien, jevita d-depopolament, isaħħaħ il-komunità lokali u jtaffi l-faqar,

G. billi dawn il-kumpaniji b'mod ġenerali u sproporzjonat jerfgħu l-piż tal-ostakli li għad 
fadal fis-Suq Uniku u ma jibbenefikawx b'mod sħiħ mill-attività transkonfinali fil-livell 
tal-UE u jeħtieġ li jsiru sforzi akbar biex jitjiebu l-aċċess tal-SMEs għas-Suq Uniku u l-
parteċipazzjoni tagħhom fih,

H. billi dawn il-kumpaniji għandhom ukoll l-ogħla spejjeż biex ikunu konformi mal-
leġiżlazzjoni kemm f'livell nazzjonali, kif ukoll f'dak tal-UE, barra mil-limitazzjonijiet li 
jiffaċċjaw fir-rigward tal-aċċess għall-kapital,

I. billi l-Artikolu 137(2)(b) tat-Trattat KE jipprovdi li d-direttivi adottati fil-qasam tal-
ħarsien soċjali u tal-ħaddiema "għandhom jevitaw li jdaħħlu rabtiet amministrattivi 
finanzjarji u ġuridiċi li jistgħu jxekklu l-ħolqien u l-iżvilupp ta’ impriżi żgħar u medji",

J. billi l-effetti tal-kriżi finanzjarja u ekonomika fuq l-ekonomija tal-UE kienu gravi u 
mifruxa, mhux biss fuq termini ta' tkabbir ekonomiku imma wkoll fil-livelli tal-impjiegi, 
b'mod partikolari fil-każ tal-SMEs,

K. billi l-UE teħtieġ li ssaħħaħ il-kompetittività u l-potenzjal ta' tkabbir billi tippromwovi l-
ekonomija soċjali tas-suq, tappoġġa b'mod attiv l-innovazzjoni, l-investiment, l-
edukazzjoni vokazzjonali, it-tagħlim tul il-ħajja, it-trażmissjoni tat-tagħrif u tal-ħiliet u l-
ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità f'oqsma ġodda,

1. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex tkompli tiżviluppa l-kunċett ta' "Aħseb l-Ewwel 
fiż-Żgħir" u l-prosposti li jakkumpanjawha intenzjonati biex imminimizzaw l-ispejjez 
regolatorji għall-SMEs u l-mikrointrapriżi; 

2. Itenni li l-SMEs għandhom rwol fundamentali fl-ekonomija Ewropea u jippromwovu l-
istabilità soċjali u huma kruċjali sabiex ikun hemm it-tkabbir sostenibbli, il-ħolqien ta' 
impjiegi deċenti u l-iżvilupp ta' postijiet ta' taħriġ; ifakkar, barra minn hekk, li l-SMEs 
jiżguraw rabta lokali u vitali soda mal-produzzjoni, bil-għan li jiġi evitat l-offshoring, li 
jikkawża problemi ta' qgħad filwaqt li jiffavorixxi d-dumping soċjali;
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3. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jagħmlu tentattiv biex joħolqu ambjent leġiżlattiv li 
jippermetti ċerta flessibilità fl-impjiegi għall-SMEs bla ħsara għal aspetti tad-drittijiet tas-
sigurtà soċjali;

4. Jiddispjaċih li ftit Stat Membri biss integraw Test tal-SMEs fil-proċess tat-tfassil tad-
deċiżjonijiet nazzjonali tagħhom; jitlob lill-Kummissjoni tressaq rekwiżiti minimi għall-
implimentazzjoni sistematika ta’ testijiet tal-SMEs fil-livell nazzjonali;

5. Iqis li l-proposta tal-Kummissjoni li l-mikroentitajiet għandhom ikunu esklużi mill-kamp 
ta' applikazzjoni ta' proposti leġiżlattivi futuri sakemm ikun hemm il-ħtieġa li dawn ikunu 
koperti, tista' tkun approċċ aktar xieraq; jitlob, madankollu, sabiex ikun hemm tiddaħħal 
klawżola ta' ħarsien fil-leġiżlazzjoni soċjali attwali li tkun tipproteġi l-ħaddiema;

6. Jenfasizza li t-tnaqqis tal-piż amministrattiv għall-SMEs u l-mikrointrapriżi m'għandux 
iwassal għal tnaqqis fil-protezzjoni tal-ħaddiema, tnaqqis tad-drittijiet tal-ħaddiema l-aktar 
fil-każ ta' ristrutturar jew tnaqqis min-naħa tal-kumpaniji tal-obbligi dwar is-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol;

7. Jirrimarka li t-tnaqqis tal-piż amministrattiv għal dawn il-kumpaniji m'għandux idgħajjef 
l-implimentazzjoni effettiva tal-istandards u l-Aġenda għal Xogħol Deċenti tal-ILO;

8. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex twaqqaf sit dedikat fuq l-internet li jidentifika l-
għaxar atti leġiżlattivi tal-UE li l-aktar jitfgħu piżijiet fuq l-SMEs u jistieden lill-
Kummissjoni biex immedjatament tressaq proposti konkreti biex dawn l-atti jiġu 
rieżaminati;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-SMEs, bħala parti 
min-netwerk li għadu kif twaqqaf għar-Rappreżentanti tal-SMEs u l-Assemblea tal-SMEs, 
ikunu infurmati tajjeb dwar inizjattivi u proposti ta' politika tal-UE; jenfasizza, f'dan il-
kuntest, ir-rwol daqstant importanti taċ-Ċentri ta' Informazzjoni Ewropej (EICs), li s'issa 
ma rnexilhomx jipprovdu servizz kif mistenni u meħtieġ għan-negozji Ewropej;

10. Jilqa' l-proposta biex jitwaqqaf forum, bħala parti mir-reviżjoni tal-Att dwar in-Negozju ż-
Żgħir, li jipprovdi l-possibbiltà ta' skambju tal-aħjar prattiki li jiżguraw leġiżlazzjoni favur 
l-SMEs fil-livell tal-Istati Membri għaliex it-tnaqqis tal-burokrazija żejda hi l-parti l-kbira 
kwistjoni fuq livell nazzjonali u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni taħdem aktar sabiex l-
Istati Membri jsiru konxji tal-ħtieġa ta' miżuri ta' deregolamentazzjoni billi turi eżempji ta' 
proċeduri ppruvati u ttestjati u ta' valuri ta' tqabbil;

11. Jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu l-SMEs u l-mikroentitajiet iwaqqfu korpi 
rappreżentattivi indipendenti li jiżguraw parteċipazzjoni aktar b'saħħitha u effettiva fid-
djalogu soċjali Ewropew;

12. Jilqa' s-semplifikazzjoni tal-metodi ta' rimborż bħala parti mill-proposta tal-Kummissjoni 
għal Regolament dwar id-Disposizzjonijiet Komuni għall-Fondi Strutturali, minħabba r-
rwol importanti li għandhom dawn l-istrumenti f'ħafna reġjuni biex jippromwovu l-
intraprenditorija u l-ħiliet; jitlob lill-Kummissjoni tissorvelja u tirraporta lill-Parlament 
dwar l-aċċess tal-SMEs għall-fondi tal-Komunità;



RE\900432MT.doc 5/5 PE487.966v01-00

MT

13. Iqis li t-tkabbir tal-SMEs hu marbut mal-intraprenditorija, inkluża l-intraprenditorija 
soċjali; jenfasizza li s-startups u l-impjiegi indipendenti joħolqu opportunitajiet ta' 
impjiegi, jgħinu fil-bini ta' setturi industrijali u tas-servizzi b'saħħithom fuq terminu twil 
ta' żmien u jnaqqsu l-esklużjoni soċjali; jitlob, għalhekk, lill-Istati Membri jippromwovu 
mentalitajiet u ħiliet intraprenditorjali fil-livelli edukattivi differenti, taħriġ personalizzat 
għall-imprendituri u żvilupp adegwat tal-ħiliet għall-persunal tal-SMEs;

14. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu t-tagħlim tal-lingwi permezz ta' tagħlim tul il-
ħajja (taħriġ vokazzjonali), b'mod partikolari għall-impjegati tal-SMEs u l-mikroentitajiet, 
bħala mezz li jsaħħaħ l-aċċess u l-parteċipazzjoni ta' dawn il-kumpaniji fis-Suq Uniku;

15. Isostni li l-miżuri kollha li jappoġġjaw lill-SMEs għandhom ikunu applikabbli għall-
ħaddiema indipendenti, l-aktar fir-rigward ta' forom differenti ta' sistemi ta' sigurtà soċjali, 
ta' benefiċċji pprovduti taħt dawn is-sistemi u l-prevenzjoni ta' perikli fuq ix-xogħol;

16. Jitlob li, fil-proposti leġiżlattivi kollha, jiġi applikat sistematikament l-Artikolu 9 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, partikolarment rigward il-promozzjoni 
ta’ rata għolja ta’ impjiegi, il-garanzija ta’ ħarsien soċjali adegwat u l-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali, u l-objettivi ta’ tkabbir u impjiegi tal-Unjoni;

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill.


