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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Suq Uniku għall-Impriżi u t-Tkabbir
(2010/2277(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Lejn Att dwar is-Suq 
Uniku: Għal ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna. 50 proposta biex intejbu l-
ħidma, in-negozju u l-iskambji ma' xulxin" (COM(2010)0608),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2010 ir-realizzazzjoni tas-suq 
uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Professur Monti tad-9 ta' Mejju 2010 bl-isem "Strateġija 
ġdida għas-Suq Uniku",

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Ewropa 2020 – strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv'' COM(2010)2020), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ‘Inizjattiva Ewlenija 
Ewropa 2020: Unjoni tal-Innovazzjoni" (COM(2010)0546),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Regolamentazzjoni 
Intelliġenti fl-Unjoni Ewropea" (COM(2010)0543),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Aġenda Diġitali għall-
Ewropa" (COM(2010)0245),

– wara li kkunsidra dokument bl-isem "Report on Evaluation of SME’s access to public 
procurement markets in the EU"2 (Rapport dwar l-Evalwazzjoni tal-aċċess tal-SMEs għas-
suq tal-akkwist pubbliku fl-UE), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Dwar in-negozju 
transkonfinali san-Negozju Elettroniku tal-Konsum fl-UE" (COM(2009)0557),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2009 dwar 
miżuri għat-titjib fil-funzjonament tas-suq uniku,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Akkwist pubbliku għal 
ambjent aħjar" (COM(2008)0400), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir –
Att dwar in-Negozji ż-Żgħar għall-Ewropa" (COM(2008)0394), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Suq Uniku għall-Ewropa 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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tas-Seklu 21" (COM(2007)0724) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li 
akkumpanjaha "The Single Market: review of achievements" (Is-Suq Uniku: ħarsa lejn il-
kisbiet) (SEC(2007)1521),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Opportunitajiet, aċċess u 
solidarjetà: lejn viżjoni soċjali ġdida għall-Ewropa tas-seklu 21" COM(2007)0726),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Interpretattiva tal-Kummissjoni dwar "l-applikazzjoni 
tal-liġ Komunitarja dwar l-appalti pubbliċi u l-konċessjonijiet lil sħubijiet pubbliċi-privati 
istituzzjonalizzati (PPPI)" (C(2007)6661),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Wasal iż-żmien li 
nrrankaw" (COM(2006)0030),

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Att dwar is-Suq Uniku tal-
10 ta' Diċembru 2010,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-21 ta' Settembru 2010 dwar l-ikkompletar tas-
suq intern għall-kummerċ elettroniku1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Mejju 2010 dwar żviluppi ġodda fl-
akkwisti pubbliċi2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-9 ta' Marzu 2010 dwar it-Tabella ta' 
Valutazzjoni tas-Suq Intern3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Frar 2009 dwar l-akkwist pubbliku 
prekummerċjali: inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta’ 
kwalità għolja fl-Ewropa4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Novembru 2006 dwar "wasal iż-żmien li 
ningranaw - noħolqu Ewropa ta' imprenditorija u tkabbir"5,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet ta' ... (A7-0000/2010),

A. billi huwa importanti li l-kunfidenza fis-Suq Uniku titreġġa' fil-livelli kollha u li jitneħħew 
l-ostakoli eżistenti għall-impriżi li jkunu deħlin fin-negozju; billi l-piżijiet amministrattivi 
tqal jiskoraġġixxu lill-intraprendituri ġodda,

B. billi l-impriżi kollha huma milquta mill-frammentazzjoni tas-suq, imma l-SMEs huma 
partikolarment vulnerabbli għall-problemi li joħorġu minnha,

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0320.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0173.
3 ĠU C 349E, 22.10.2010, p.25.
4 ĠU C 67E, 18.3.2010, p.10.
5 ĠU C 316E, 22.12.2006, p.378.
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C. billi hemm perċezzjoni frekwenti li s-Suq Uniku sal-lum l-aktar li gawdew minnu kienu l-
impriżi l-kbar, minkejja li l-SMEs huma l-mutur tat-tkabbir tal-UE,

D. billi n-nuqqas ta' innovazzjoni fl-UE huwa fattur ewlieni għar-rati baxxi ta' tkabbir ta' 
dawn l-aħħar snin; billi l-innovazzjoni tat-teknoloġiji ħodor jipprovdu opportunità għar-
rikonċiljazzjoni tat-tkabbir fit-tul mal-ħarsien ambjentali,

E. billi, biex jintlaħqu l-miri tal-istrateġija UE 2020, jeħtieġ li s-Suq Uniku jipprovdi l-
kundizzjonijiet għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv; billi s-Suq Uniku għandu 
jsir ambjent aħjar għall-innovazzjoni u r-riċerka min-naħa ta' impriżi tal-UE,

F. billi l-kapital ta' riskju huwa għajn importanti ta' finanzjament għal negozji ġodda u 
innovattivi; billi l-fondi tal-kapital ta' riskju li jkunu jridu jinvestu fi Stati Membri 
differenti tal-UE jiltaqgħu ma' ostakoli,

G. billi l-iżvilupp u l-użu aktar mifrux tal-ICT min-naħa ta' impriżi tal-UE huma essenzjali 
għat-tkabbir tagħna fil-ġejjieni,

H. billi l-kummerċ elettroniku u s-servizzi elettroniċi, inklużi s-servizzi tal-gvern elettroniku, 
għadhom sottosviluppati fil-livell tal-UE,

I. billi s-settur postali u l-promozzjoni tal-interoperabbiltà u l-kooperazzjoni fost is-sistemi u 
s-servizzi postali jista' jkollhom impatt sinifikanti fuq l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku 
transkonfinali,

J. billi l-ġestjoni elettronika subottimali tad-drittijiet tal-awtur twassal għal livell għoli ta' 
frammentazzjoni fis-suq tal-prodotti awdjoviżivi, li huwa ta' dannu għan-negozji tal-UE; 
billi sew in-negozji kif ukoll il-konsumaturi jgawdu mill-ħolqien ta' Suq tassew Uniku 
għall-prodotti awdjoviżivi, 

K. billi l-falsifikazzjoni u l-piraterija jnaqqsu l-fiduċja tan-negozji fil-kummerċ elettroniku u 
jagħtu lok għall-frammentazzjoni tar-regoli tal-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali li 
toħnoq l-innovazzjoni fis-Suq Uniku,

L. billi differenzi fid-dispożizzjonijiet fiskali, bħalma huma t-tassazzjoni korporattiva u l-
obbligi tar-rappurtar għall-finijiet tal-VAT, iwasslu għal ostakoli sinifikanti għat-
tranżazzjonijiet transkonfinali; billi dawn l-ostakoli jistgħu jitneħħew mingħajr 
armonizzazzjoni tar-rati tat-taxxa,

M. billi l-akkwisti pubbliċi transkonfinali jirrappreżentaw sehem żgħir mis-suq sħiħ tal-
akkwisti pubbliċi, minkejja li huma opportunità għall-azjendi tal-UE; billi l-SMEs għad 
għandhom aċċess limitat għas-swieq tal-akkwisti pubbliċi,

N. billi s-servizzi jirrappreżentaw parti sinifikanti tat-tkabbir ekonomiku tagħna; billi s-Suq 
Uniku għas-servizzi għadu sottożviluppat minħabba lakuni u l-implimentazzjoni tard tad-
Direttiva dwar is-Servizzi,

Daħla

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Lejn Att dwar is-Suq Uniku" u b'mod 
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speċjali l-ewwel kapitlu tagħha dwar "Tkabbir qawwi, sostenibbli u ġust għall-impriżi";

2. Jisħaq fuq l-importanza tas-Suq Uniku għall-kompetittività tal-impriżi tal-UE u għat-
tkabbir tal-ekonomiji Ewropej, u jilqa' l-approċċ olistiku li jintuża fil-Komunikazzjoni;

I. Qasam ta' prijorità 1: Suq Uniku innovattiv

3. Jappoġġa bil-qawwa l-ħolqien ta' privattiv tal-UE u ta' sistema unifikata tal-litigazzjoni 
dwar il-privattivi biex is-Suq Uniku jsir ambjent li jiffavorixxi l-innovazzjoni; jenfasizza li 
l-piż tal-ispejjeż għal privattivi multilingwi jtellef l-innovazzjoni fis-Suq Uniku;

4. Jappoġġa l-ħolqien ta' bonds tal-proġetti tal-UE biex jirfdu l-innovazzjoni fi-tul fis-Suq 
Uniku;

5. Jitlob lill-Kummissjoni tippromwovi l-investiment transkonfinali u twaqqaf qafas 
leġiżlattiv biex tippermetti li fondi tal-kapital ta' riskju jiġu investiti liberament fi ħdan is-
Suq Uniku, irrispettivament mill-Istat Membru tal-oriġini;

6. Jirrikonoxxi l-importanza tal-akkwist pubbliku, speċjalment l-akkwist prekummerċjali, u 
r-rwol tiegħu biex jistimola l-innovazzjoni fis-Suq Uniku; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jagħmlu użu mill-akkwisti prekummerċjali biex jagħtu spinta inizjali deċiżiva lis-swieq 
ġodda tat-teknoloġiji innovattivi u ħodor filwaqt li jtejbu l-kwalità u l-effikaċja tas-
servizzi pubbliċi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkomunikaw aħjar dwar 
il-possibbiltajiet eżistenti għall-awtoritajiet pubbliċi rigward l-akkwisti prekummerċjali; 
jitlob lill-Kummissjoni tesplora kif jista' jiġi ffaċilitat l-akkwist transkonfinali konġunt; 

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jqawwu l-isforzi biex jiġmgħu ir-riżorsi tal-innovazzjoni billi 
joħolqu raggruppamenti tal-innovazzjoni u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-
programmi ta' riċerka tal-UE;

II. Qasam ta' prijorità 2: Suq Uniku diġitali

8. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva dwar il-firem elettroniċi; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' rikonoxximent reċiproku tal-identifikazzjoni elettronika u l-
awtentikazzjoni elettronika fl-UE kollha kemm hi;

9. Jitlob lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri adegwati biex tqawwi l-fiduċja tan-negozji fil-
kummerċ elettroniku, partikolarment billi tarmonizza d-dritt dwar il-kuntratti, fejn dan 
ikun possibbli, u billi tiffaċilita l-irkupru transkonfinali tad-djun;

10. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ it-Tielet Direttiva dwar is-Servizzi 
Postali (2008/6/KE) ħalli jiffaċilitaw id-distribuzzjoni u l-intraċċar tax-xirjiet onlajn;

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħoloq Suq Uniku għall-prodotti awdjoviżivi onlajn permezz tat-
titjib tal-ġestjoni elettronika tad-drittijiet tal-awtur filwaqt li jkun żgurat li d-detenturi tad-
drittijiet jirċievu remunerazzjoni adegwata għax-xogħlijiet kreattivi tagħhom; 

12. Jinnota l-ħtieġa li l-ġlieda kontra l-piraterija onlajn tissaħħaħ b'mod proporzjonat u bl-
appoġġ tal-pubbliku, b'użu sħiħ tat-teknoloġija disponibbli filwaqt li jitħarsu d-drittijiet 
fundamentali;
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III.Qasam ta' prijorità 3: Suq Uniku li jiffavorixxi n-negozju 

13. Jitlob lill-Kummissjoni ttejjeb l-aċċess tal-SMEs għas-swieq tal-kapital billi tkattar l-
informazzjoni disponibbli dwar opportunitajiet differenti ta' finanzjament tal-UE, bħalma 
huma dawk provduti mill-Programm ta' Kompetittività u Innovazzjoni, il-Bank Ewropew 
tal-Inverstiment jew il-Fond Ewropew tal-Investiment, u billi l-proċeduri tal-finanzjament 
tagħmilhom aktar faċli, eħfef u anqas burokratiċi;

14. Jenfasizza l-importanza tat-tneħħija tal-ostakoli fiskali li jfixklu l-attivitajiet 
transkonfinali; iqis li qafas tal-VAT u obbligi tar-rappurtar tal-VAT aktar ċari għan-
negozji huma meħtieġa biex jillimitaw l-ispejjeż ta' adattament u jtejbu l-kompetittività 
tal-azjendi tal-UE; 

15. Jenfasizza li bażi komuni u konsolidata tat-taxxa korporattiva tqawwi t-trasparenza u l-
komparabbiltà tar-rati tat-taxxa korporattiva, u b'hekk tnaqqas l-ostakoli għall-attivitajiet 
transkonfinali;

16. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel il-proċeduri tal-akkwist pubbliku aktar effikaċi biex 
tinkoraġġixxi lil azjendi tal-UE jieħdu sehem fl-akkwist pubbliku transkonfinali; 
jenfasizza li għandha tiġi ffaċilitata aktar il-parteċipazzjoni tal-SMEs fi proċeduri tal-għoti 
ta' kuntratti; 

IV. Qasam ta' prijorità 4: Suq Uniku għas-Servizzi

17. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' implimentazzjoni tajba tad-Direttiva dwar is-Servizzi u tal-
possibbiltà li l-proċeduri jsiru onlajn, ħaġa li traħħas konsiderevolment l-ispejjeż 
operazzjonali tal-impriżi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqiegħed enfasi speċjali fuq l-iżvilupp 
ta' Suq Uniku għas-servizzi onlajn;

18. Jitlob lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-iżvilupp tas-settur tas-servizzi tan-negozju u tieħu 
l-miżuri regolatorji meħtieġa biex tipproteġi lill-SMEs minn prattiki kummerċjali inġusti 
min-naħa ta' impriżi akbar fis-settur tal-bejgħ b-imnut;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi qafas legali għal konċessjonijiet ta' servizzi li 
jiżguraw it-trasparenza, il-protezzjoni ġudizzjarja effikaċi għall-offerenti u ċ-ċertezza 
legali;

20. Jenfasizza l-importanza ta' implimentazzjoni tajba tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki 
Professjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi miżuri għall-ħolqien ta' biljetti 
professjonali fl-UE kollha kemm hi fejn dan ikun f'loku;

21. Jilqa' l-intervent tal-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi riforma leġiżlattiva tal-qafas 
tal-istandardizzar, li tkopri s-servizzi wkoll;

22. Jenfasizza l-importanza tad-dimensjoni esterna tas-suq intern u b'mod partikolari l-
kooperazzjoni regolatorja mas-sħab kummerċjali prinċipali bil-għan li jinġiebu 'l quddiem 
il-konverġenza regolatorja, l-ekwivalenza tas-sistemi ta' pajjiżi terzi u l-adozzjoni usa' ta' 
standards internazzjonali;
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23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

F'Ottubru 2010, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni "Lejn Att dwar is-Suq Uniku", biex 
tvara s-Suq Uniku mill-ġdid. Fl-ewwel parti ta' din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni 
tipproponi għadd ta' azzjonijiet biex jintlaħaq tkabbir qawwi sostenibbli u ġust għall-impriżi.

Illum l-Ewropa saret l-akbar ekonomija fid-dinja. Is-Suq Uniku huwa l-ġebla tax-xewka sew 
għan-negozji kif ukoll għall-konsumaturi, imma jista' joffri aktar tkabbir u impjiegi, u għadna 
ma kxifniex il-potenzjal kollu tiegħu. Għandhom jingħataw attenzjoni essenzjali l-SMEs, li 
għandhom l-ogħla potenzjal għal żvilupp ulterjuri u tkattir tal-impjiegi. Għaldaqstant huwa 
importanti ħafna li ninkoraġġixxu t-tkabbir sostenibbli.

Is-Suq Uniku nnifsu u l-impriżi li joperaw fi ħdanu huma essenzjali għat-tkabbir tal-
ekonomiji tal-Ewropa fil-ġejjieni. Dan l-abbozz ta' rapport jagħti stampa tal-miżuri prijoritarji 
li għandhom jittieħdu biex nibnu Suq Uniku aktar b'saħħatu li jaqdi aħjar il-ħtiġijiet tan-
negozji tal-UE u li jiġġenera rati ta' tkabbir ogħla minn dari. Il-prijoritajiet tar-Rapporteur 
jinqasmu f'erba' gruppi, bil-għan li s-Suq Uniku jinbidel f'ambjent innovattiv li jiffavorixxi n-
negozju, li jissejjes fuq ekonomija diġitali u li fih effettivament iseħħ il-moviment liberu tas-
servizzi.

Suq Uniku tas-servizzi li jaħdem sewwa għandu potenzjal importanti ta' tkabbir, u allura 
għall-irkupru ekonomiku tagħna. Biss it-tkabbir sostenibbli jista' jagħti garanzija ta' ħolqien 
ta' impjiegi sostenibbli. Għandhom jittieħdu passi ulterjuri biex jiżguraw implimentazzjoni 
tajba tad-Direttiva dwar is-Servizzi (b'attenzjoni speċjali għas-servizzi onlajn) u tad-Direttiva 
dwar il-Kwalifiki Professsjonali. Barra minn hekk, l-idea tal-ħolqien ta' biljetti professjonali 
fl-UE kollha kemm hi, fejn dan ikun f'loku, hija waħda li teħtieġ l-analiżi fid-dawl tal-
potenzjal li għandhom biljetti bħal dawn biex itejbu l-moviment liberu taċ-ċittadini u 
jissimplifikaw il-proċeduri tar-reklutaġġ għan-negozji tal-UE.

Azzjonijiet oħra li għandhom isiru f'dan il-qasam huma l-ħolqien ta' qafas legali adegwat 
għall-konċessjonijiet tas-servizzi, u l-iżgurar li r-riforma tal-qafas tal-istandardizzar tkopri 
wkoll is-servizzi.

Biex ittejjeb il-kompetittività tagħha u trawwem it-tkabbir, l-UE għandha bżonn Suq Uniku 
diġitali. Dan huwa meħtieġ ukoll biex jallinja l-UE ma' pajjiżi oħra fid-dinja li evolvew 
b'aktar ħeffa minna fid-direzzjoni ta' ekonomija diġitali. 

Il-kummerċ elettroniku għandu potenzjal kbir biex ikattar il-kummerċ transkonfinali. Il-
Kummissjoni għandha tiċċara ulterjorment il-qafas legali li jiggverna l-kummerċ elettroniku u 
wkoll telimina dawk id-differenzi fid-didpożizzjonijiet nazzjonali li jfixklu l-kummerċ 
elettroniku. Għalhekk jeħtiġilna nrawmu l-kummerċ elettroniku u nsaħħu l-fiduċja fih, mhux 
biss għall-konsumaturi iżda wkoll għan-negozji, li xi drabi jkunu riluttanti jużawh. 
Għaldaqstant huwa importanti li, fejn dan ikun possibbli, narmonizzaw id-dritt dwar il-
kuntratti u niffaċilitaw l-irkupru transkonfinali tad-djun. 

Is-servizzi tal-gvern elettroniku għandhom jiġu żviluppati aktar, minħabba li l-impriżi jkunu 
jistgħu inaqqsu l-ispejjeż operazzjonali tagħhom billi jużaw proċeduri onlajn meta jkolhom 
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bżonn jikkomunikaw mal-awtoritajiet, u dan huwa element importanti fil-kompetittività 
tagħhom. Għalhekk il-proposta li jiġu żgurati r-rikonoxximent reċiproku tal-identifikazzjoni 
elettronika u l-awtentikazzjoni elettronika, kif ukoll ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-firem 
elettroniċi, huma tal-ogħla importanza.

Mis-Suq Uniku għandhom igawdu l-impriżi kollha, imma għandu jsir enfasi speċjali fuq l-
SMEs, minħabba li impriżi ta' din il-kategorija jħabbtu wiċċhom ma' saħansitra aktar 
diffikultajiet biex jisfruttaw għalkollox l-opportunitajiet tas-Suq Uniku. L-SMEs huma l-
mutur tat-tkabbir għall-UE, u jipprovdu parti kbira tal-impjiegi tagħna. Madankollu, 
għandhom problemi sinifikanti biex jestendu l-attivitajiet tagħhom u biex jinnovaw, minħabba 
d-diffikultà li jsibu biex jiffinanzjaw proġetti bħal dawn. Id-dinamiżmu tagħhom jintlaqat 
ħażin ukoll mill-piżijiet amministrativi, li jeħtieġ li jitnaqqsu. Jeħtieġ li nindirizzaw id-
diffikutà tal-SMEs biex jiffinanzjaw lilhom infushom fis-swieq tal-kapital, u l-Kummissjoni 
tagħmel sewwa tenfasizzah dan. 

L-UE għandha wkoll tieħu miżuri importanti biex ittejjeb il-viżibbiltà tal-SMEs f'għajnejn l-
investituri. L-SMEs għandhom ukoll bżonn aċċess aħjar għall-informazzjoni u jeħtiġilna 
ntejbu l-komunikazzjoni magħhom. L-SMEs għandhom ikunu konxji dwar l-opportunitajiet 
tas-Suq Uniku, kif ukoll dwar l-istrumenti finanzjarji pprovduti għalihom, b'mod partikolari 
mill-UE nnifisha. Barra min hekk, l-innovazzjoni għandha tiġi ffaċilitata għall-SMEs, u jkun 
importanti li tittejjeb il-kapaċità tagħhom li jipparteċipaw fi programmi ta' riċerka. 

L-appoġġ għall-innovazzjoni huwa meħtieġ mhux biss għall-SMEs, imma għall-impriżi 
kollha. Għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni li jinħolqu bonds tal-proġetti maħruġa mis-
settur privat hija essenzjali biex ikunu jistgħu jiġbru l-finanzjament meħtieġ. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-proċeduri li jkunu stabbiliti għall-użu ta' dawn l-istrumenti finanzjarji 
ġodda jkunu jgħoddu wkoll għall-SMEs. 

Barra minn hekk, biex ittejjeb il-kapaċità tal-innovazzjoni tal-impriżi Ewropej, l-UE għandha 
bżonn qafas regolatroju effiċjenti rigward il-kapital ta' riskju, li huwa wieħed mis-sorsi 
maġġuri tal-finanzjament għal negozji innovattivi sart-up li se jiġġeneraw valur miżjud għoli. 
Għalhekk huwa kruċjali li jinħoloq qafas regolatroju biex il-fondi tal-kapital ta' riskju ikunu 
jistgħu jinvestu fi kwalunkwe Stat Membru. L-UE mhijiex se tkun tista' tiffoka fuq setturi 
innovattivi jekk ma jittiħdux passi ulterjuri biex jiżguraw li s-Suq Uniku jaħdem ukoll għas-
suq tal-kapital ta' riskju.

Ir-rapport jindirizza wkoll l-akkwist transkonfinali, li huwa ta' interess kbir sew għall-azjendi 
tal-UE kif ukoll għall-awtoritajiet pubbliċi. L-akkwist pubbliku jirrappreżenta 17% tal-PDG 
tal-UE, fuq provvisti, xogħlijiet u servizzi kull sena. F'dan iż-żmien ta' diffikultajiet 
finanzjarji, huwa kruċjali li niżguraw li dan il-flus jintuża bl-akbar kosteffiċjenza possibbli.

L-Istati Membri tal-UE għandhom jiffokaw fuq l-inkoraġġiment ta' akkwist pubbliku ta' 
prodotti u servizzi innovattivi u ħodor. L-akkwisti pubbliċi transkonfinali rrappreżentaw biss 
madwar 1.5% tal-kuntratti pubbliċi kollha mogħtija fl-2009. Minkejja l-kisbiet sinifikanti 
kollha fis-Suq Uniku, għad hemm potenzjal biex inżidu l-akkwist elettroniku u l-użu tal-
Internet biex ix-xiri transkonfinali jirnexxi aktar. Għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-
akkwisti prekummerċjali u għall-akkwisti konġunti.
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Is-sehem tal-SMEs fl-akkwisti pubbliċi 'l fuq mill-valur ta' limitu huwa 18% anqas mill-piż 
komprensiv tagħhom fl-ekonomija. L-impriżi żgħar ħafna u żgħar għadhom lura sew meta 
mqabbla mar-rwol tagħhom fl-ekonomija reali. Aċċess aħjar għall-informazzjoni u l-għalbien 
tal-kapaċitajiet tekniċi u finanzjarji limitati jistgħu jqawwu konsiderevolment l-effikaċja tal-
iskambju tal-informazzjoni bejn dawk inkarigati mill-akkwisti pubbliċi u l-fornituri 
potenzjali. 

Fl-aħħar nett, il-miżuri fiskali huma ta' importanza kbira wkoll.  Il-koordinament tal-politiki 
fiskali u l-introduzzjoni ta' bażi tat-taxxa komuni u konsolidata jagħmel mis-Suq Uniku 
ambjent aħjar tan-negozju għall-impriżi Ewropej. Il-vantaġġ ikun li l-azjendi tal-UE 
jingħataw aktar trasparenza, u l-paragun bejn rati differenti tat-taxxa korporattiva applikati 
mill-Istati Membri jsir aktar faċli.

Min-naħa l-oħra, dan mhuwiex l-uniku ostakolu biex l-impriżi jkunu jistgħu joperaw b'mod 
transkonfinali. Ir-Rapporteur jappoġġa l-istabbiliment ta' strateġija ġdida tal-VAT li tiċċara u 
tadatta l-qafas għar-realtajiet il-ġodda tal-ekonomiji Ewropej, b'benefiċċji għall-kompetittività 
tan-negozji tal-UE. Għandhom tingħata attenzjoni speċifika wkoll ir-regoli dwar l-obbligi ta' 
rappurtar, minħabba li spiss huma piż sinifikanti għan-negozji u ostakolu għall-operazzjonijiet 
transkonfinali. 


