
PA\914613MT.doc PE496.659v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2012/2134(INI)

3.10.2012

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar it-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs
(2012/2134(INI))

Relatur: Jorgo Chatzimarkakis



PE496.659v01-00 2/3 PA\914613MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\914613MT.doc 3/3 PE496.659v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni u l-miżuri meħuda biex jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-finanzi għall-SMEs;

2. Jirrikonoxxi li l-SMEs jikkontribwixxu bil-kbir għall-ħolqien tal-impjiegi, għat-tkabbir 
sostenibbli u għall-innovazzjoni;

3. Jinnota li l-kriżi finanzjarja fl-UE wasslet għal sensiela ta' fallimenti tal-banek Ewropej, 
bir-riżultat li dawk li jsellfu l-flus huma anqas lesti li jagħtu kreditu lill-SMEs, li qed 
ifixkel l-aċċess tal-SMEs għall-finanzi; 

4. Jistieden lill-Istati Membri joħolqu proċeduri mħaffin u "one-stop shops" għall-SMEs 
sabiex jissaħħaħ it-twaqqif ta' negozji ġodda kif ukoll biex jiffaċilitaw l-aċċess tagħhom 
għas-swieq internazzjonali; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-iżvilupp ta' banek nazzjonali tal-investiment għall-
SMEs u tieħu azzjoni li tippermetti lill-banek eżistenti ta' investiment għall-SMEs 
jespandu l-operat tagħhom fi Stati Membri oħrajn skont il-kundizzjonijiet fis-seħħ f'dawk 
l-Istati Membri;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu lill-imprendituri informazzjoni 
kompluta u valida dwar l-aċċess għal finanzjament adegwat, li tkun disponibbli fil-lingwi 
kollha tal-UE, flimkien ma' referenzi utli; 

7. Jistieden lill-Istati Membri jnaqqsu l-piżijiet burokratiċi u jissimplifikaw il-proċeduri li 
jfixklu t-twaqqif ta' negozji ġodda u joħolqu ostakoli għall-SMEs sabiex jibqgħu 
għaddejjin fin-negozju;

8. Jistieden lill-Istati Membri jittrasponu d-Direttiva dwar il-Ħlasijiet Tard mill-aktar fis 
possibbli;

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw is-simplifikazzjoni tat-taxxa 
għall-SMEs b'mod li jkun hemm sostenn akbar għall-investiment, inklużi l-investimenti 
transkonfinali, kif ukoll għall-produttività u t-tkabbir;

10. Jenfasizza li qafas regolatorju tal-UE dwar l-akkwist pubbliku li jkun ġust u trasparenti 
huwa indispensabbli sabiex l-SMEs jiksbu aċċess aħjar għall-kuntratti pubbliċi.


