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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 
l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li 13% tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) biss fl-UE huma involuti 
f’kummerċ u investiment ma’ pajjiżi mhux fl-UE; jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni, 
kif hi ppreżentata fil-Komunikazzjoni ‘Negozju Żgħir, Dinja Kbira’, biex tippromwovi l-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs skont l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (2008);

2. Jenfasizza li l-Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (SMEs) Ewropej jinsabu partikolarment 
affetwati mill-kriżi ekonomika u finanzjarja dinjija;

3. Ifakkar li, aktar milli n-negozji l-kbar, l-SMEs jibbenefikaw mill-internazzjonalizzazzjoni 
billi jiġu esposti għall-aħjar prattiki, ikollhom assorbiment aħjar ta’ produzzjoni żejda, 
ikollhom provvista mtejba ta’ prodotti permezz ta’ importazzjonijiet u għaldaqstant 
kompetittività aħjar, tant li l-SMEs li jesportaw konsistentement imorru aħjar minn 
negozji li ma jesportawx u jwasslu għal vantaġġi akbar f'termini ta’ benessri, kemm għall-
ekonomija inġenerali kif ukoll għall-konsumaturi;

4. Jiċħad il-konvinzjoni li l-protezzjoni tal-SMEs fl-UE minn kompetizzjoni internazzjonali 
tista’ tgħinhom jikbru u jmorru aħjar fil-livell internazzjonali; jemmen minflok li l-UE 
għandha tappoġġja aġenda pożittiva li tibbenefika l-SMEs tagħha fin-negozjati 
internazzjonali sabiex jitnaqqsu l-ostakoli fuq bażi reċiproka fl-interessi tal-SMEs fid-
dinja;

5. Iqis li l-protezzjoni effettiva tal-SMEs minn prattiki kummerċjali inġusti ta' stati sħab tal-
UE hija importanti daqskemm huwa importanti li l-SMEs jiġu megħjuna 
jinternazzjonalizzaw; jikkunsidra l-internazzjonalizzazzjoni u l-protezzjoni bħala ż-żewġ 
uċuħ tal-istess munita fil-proċess ta’ globalizzazzjoni;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li l-SMEs isiru sidien konġunti fir-reviżjoni tal-qafas ta’ appoġġ 
eżistenti; jistieden lill-SMEs, flimkien man-Netwerk Ewropa għall-Intrapriża u l-
organizzazzjonijiet tan-negozju Ewropej, ikunu involuti mill-qrib fl-implimentazzjoni ta' 
din ir-reviżjoni;

7. Jilqa’ l-elenkar propost għall-istrutturi u l-programmi tal-UE u tal-Istati Membri sabiex 
jipprovdu servizzi li jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs; jesprimi t-tama 
tiegħu li din l-inizjattiva tant mistennija tkun segwita minn azzjonijiet sabiex jiġi żgurat li 
jkun hemm approċċ armonizzat li jkun konformi mal-prinċipji tas-sussidjarjetà, effettività 
u effiċjenza sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni aktar razzjonali tax-xogħol bejn l-atturi 
pubbliċi u jiġi evitat il-ħolqien ta’ aktar burokrazija żejda; jinsisti li kull inizjattiva tal-UE 
trid turi li tipprovdi valur miżjud ċar;

8. Jappella biex l-appoġġ lill-SMEs ikun imfassal apposta biex iwieġeb għad-domanda u l-
ħtiġijiet partikulari ta' kull kumpanija, peress li l-SMEs għandom varjetà wiesgħa ta' 
profili u ħtiġijiet ta' negozju li jirriflettu d-daqs rispettiv tagħhom, is-setturi industrijali, l-
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oqsma ta' attività u l-inħawi ġeografiċi; jipproponi, għaldaqstant, li jitwaqqaf netwerk li 
jgħaqqad lill-SMEs u l-intrapriżi kbar Ewropej sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jibbenefikaw 
mill-għarfien espert u mill-kapaċità ta’ esportazzjoni u ta’ innovazzjoni ta' dawn il-
kumpaniji;

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa, waqt il-proċess ta' mmappjar, sa liema punt ġew 
effettivament implimentati r-rakkomandazzjonijiet u s-suġġerimenti tal-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar dwar is-simplifikazzjoni amministrattiva; jistieden lill-Kummissjoni, 
sussegwentement, tressaq proposta li tiffissa impenji vinkolanti għall-Istati Membri sabiex 
jissimplifikaw il-proċeduri nazzjonali kollha u sabiex ineħħu kull forma ta' burokrazija li 
tikkonċerna politiki li jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs; jitlob lill-
Kummissjoni tħares aħjar lil dawn tal-aħħar kontra prattiki ta' kompetizzjoni inġusti fis-
swieq terzi u sabiex jagħmlu dan f'kooperazzjoni mill-qrib ma' assoċjazzjonijiet Ewropej 
tan-negozji żgħar, mal-kmamar tal-kummerċ u tal-industrija u ma' partijiet interessati 
rilevanti oħrajn; jagħraf li din il-proposta għandha ssir fir-rispett sħiħ tal-kompetenzi tal-
Istati Membri, partikolarment fil-qasam tal-miżuri ta' appoġġ individwali lill-kumpaniji;

10. Jemmen li portal tal-informazzjoni onlajn akbar, u għarfien aħjar dwar l-iskemi ta' appoġġ 
iżidu sostanzjalment in-numru ta' SMEs fl-UE li jinvolvu ruħhom internazzjonalment 
speċjalment jekk dawn ikunu jinkludu strateġija li timmira dawk l-SMEs li għadhom ma 
rrikonoxxewx il-potenzjal li għandhom biex jagħmlu dan;

11. Iqis li, għalkemm il-Kummissjoni tipprova tindirizza d-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom 
magħhom l-SMEs sabiex jidentifikaw opportunitajiet ta' negozju barra mill-pajjiż, hija ma 
tenfasizzax biżżejjed li l-għoti ta' gwida, suġġerimenti u inċentivi lill-SMEs sabiex 
jinternazzjonalizzaw huwa triq xierqa tal-azzjoni pubblika; jemmen li l-UE, għal darb'oħra 
flimkien mal-Istati Membri, għandha tappoġġja u tippromwovi inċentivi biex tiżviluppa l-
SMEs f'setturi strateġiċi b'manjiera proattiva billi jżid il-valur lill-inizjattivi diġà eżistenti, 
speċjalment meta hemm ikkonċernati attivitajiet ta' manifattura b'valur miżjud għoli u 
teknoloġikament avvanzati li joffru vantaġġ kompetittiv fuq l-ekonomiji emerġenti; 
jenfasizza l-ħtieġa, għalhekk, li jiġu identifikati swieq speċjalizzati promettenti, ħtieġa li 
diġà bdiet tiġi integrata f’dokumenti oħrajn tal-politika tal-UE bħar-rapport tal-grupp ta’ 
livell għoli dwar Teknoloġiji Ewlenija ta’ Appoġġ;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw netwerk uniku ta' helpdesks għall-esportazzjonijiet fil-
livell lokali u reġjonali, li jitmexxew f'kooperazzjoni mal-intrapriżi, mal-kmamar tal-
kummerċ, universitajiet u partijiet interessati oħrajn, sabiex l-SMEs ikun jista' jkollhom 
persuna ta' kuntatt waħda li tkun faċilment identifikabbli u jirċievu, fil-lingwa tagħhom u 
għall-użu immedjat, parir personalizzat u analiżijiet ekonomiċi tas-swieq barranin, 
informazzjoni dwar għajnuna, opportunitajiet ta' esportazzjoni, ostakoli eżistenti għall-
kummerċ (kemm tariffarji kif ukoll mhux tariffarji), protezzjoni tal-investiment u 
dispożizzjonijiet fis-seħħ għas-soluzzjoni tat-tilwimiet, formalitajiet amministrattivi u 
kompetituri fis-swieq terzi; jemmen li dawn il-helpdesks għandhom jikkontribwixxu 
għall-iskambju tal-aħjar prattiki, skont il-Karta Ewropea għall-Intrapriżi ż-Żgħar; 

13. Jirrakkomanda li tingħata aktar informazzjoni lill-intrapriżi żgħar u mikro, li huma l-grupp 
tal-SMEs li hu l-anqas attiv internazzjonalment u l-anqas konxju mill-potenzjal tiegħu 
għall-esportazzjoni u mill-benefiċċji li jista' jgawdi mill-internazzjonalizzazzjoni;
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14. Jenfasizza li l-Komunikazzjoni missha rrikonoxxiet id-differenzi bejn is-setturi peress li l-
internazzjonalizzazzjoni għall-SMEs li joffru servizz hija fundamentalment differenti 
mill-internazzjonalizzazzjoni għall-SMEs li jimmanifatturaw; jinnota li ħafna SMEs tas-
servizzi, li jirrappreżentaw il-biċċa l-kbira tal-SMEs, spiss m’għandhomx bżonn jilħqu 
daqs kritiku biex jibdew jesportaw u jibbenefikaw fuq kollox minn regolamenti aktar 
miftuħa u aċċess għall-ICTs fil-pajjiżi destinatarji, waqt li l-SMEs industrijali 
jibbenefikaw aktar minn kundizzjonijiet mtejba fil-loġistika tat-trasport u mill-iffaċilitar 
tan-negozju;

15. Jinnota li ħafna mill-politiki pubbliċi li jagħtu appoġġ lill-internazzjonalizzazzjoni tal-
SMEs fl-UE huma ffokati fuq il-manifattura u għaldaqstant jirrakkomanda li jerġgħu jiġu 
aġġustati biex jikkunsidraw il-ħtiġijiet differenti tal-SMEs tas-servizzi; jirrakkomanda, 
b’mod partikolari, id-definizzjoni mill-ġdid tal-ħtiġijiet ta’ daqs minimu għal programmi li 
jappoġġjaw in-negozju tal-SME, li ġeneralment kienu bbażati fuq il-mudell tal-
esportazzjoni tal-SMEs tal-industrija, li fih l-intrapriża tista' tespandi internazzjonalment 
wara li tilħaq daqs kritiku;

16. Jinsisti li l-għodod attwalment disponibbli għall-kumpaniji kollha tal-UE meta jesportaw, 
bħall-Bażi ta' Dejta għall-Aċċess fis-Suq u l-Helpdesk għall-Esportazzjoni, għandhom 
ikunu adattati biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-SMEs; japprezza l-ftuħ ta' helpdesk iddedikat 
għall-SMEs għal kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' strumenti għad-difiża tal-
kummerċ (il-helpdesk TDI tal-SMEs); jirrakkomanda li jkun hemm koordinazzjoni akbar 
bejn id-diversi strutturi ta’ appoġġ tal-SMEs Ewropej fil-pajjiżi terzi;

17. Iqis li s-soluzzjonijiet prattiċi u kosteffettivi li jgħinu lill-SMEs jegħlbu n-nuqqas ta' 
kapital imħaddem, speċjalment il-kapital biex isir l-investiment inizjali meħtieġ u sabiex 
tibda tiġi ffinanzjata l-esportazzjoni, għandhom ikunu mfassla u implimentati permezz tal-
politika kummerċjali komuni tal-UE jew strument ieħor xieraq tal-UE, jekk l-immappjar 
jirriżulta li huwa meħtieġ u fattibbli;

18. Jemmen li filwaqt li jsir użu effettiv tal-istrutturi nazzjonali eżistenti, l-inizjattivi tal-UE 
huma meħtieġa fis-swieq terzi fejn jiġi muri li jkun hemm valur miżjud; jinkoraġixxi l-
kooperazzjoni fost l-esperti kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fis-settur privat, inklużi t-
Tims għall-Aċċess tas-Suq tal-UE; jemmen li l-SMEs minn uħud mill-Istati Membri 
iżgħar u aktar ġodda qegħdin fi żvantaġġ minħabba li dawn jistgħu ikunu neqsin jew minn 
rappreżentazzjoni diplomatika, minn imsieħba ta' esperjenza jew mit-tnejn f'ċerti swieq 
terzi; jenfasizza, madankollu, li l-inizjattivi tal-UE m'għandhomx jinterferixxu fil-
kompetizzjoni bejn kumpaniji individwali minn Stati Membri differenti fi swieq terzi; 

19. Jenfasizza li l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs hija proċess u sabiex ikollhom suċċess, l-
SMEs diġà jeħtieġu servizzi ta’ appoġġ fil-livell lokali u mhux biss fi swieq terzi; 
jirrikonoxxi li fi swieq terzi, sforzi komuni tal-UE dwar lobbying, il-politika kummerċjali 
u l-aċċess għas-suq, kif ukoll programmi kumplimentari biex jindirizzaw in-nuqqasijiet 
fis-suq, jistgħu jżidu valur sostanzjali f’dan il-proċess;

20. Jirrakkomanda li ċ-Ċentri eżistenti tal-UE għall-SMEs għandhom jiżdiedu biss jekk 
jitqiesu l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tal-effettività taċ-Ċentri eżistenti u l-prinċipli 
ġenerali ta' gwida; jinnota li dawn iċ-Ċentri jiffunzjonaw aħjar jekk ikunu kkombinati ma' 
helpdesks konġunti maħsuba għall-ħtiġijiet tal-SMEs tal-UE u bħala one-stop-shops 
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b'punti ta' kuntatt uniċi għalihom fil-pajjiżi terzi; iqis li l-inizjattivi tal-UE għandhom 
ikunu ffukati fuq oqsma fejn l-SMEs jistgħu fil-fatt joperaw;

21. Jappella għal definizzjoni aktar ċara ta’ swieq ta’ prijorità għall-SMEs fuq il-bażi tal-
aġenda għan-negozjati tal-kummerċ fl-UE; ifakkar li s-swieq ta’ prijorità għandhom bla 
dubju ta’ xejn jinkludu swieq b’rata għolja ta’ tkabbir bħall-BRICs iżda jikkunsidraw 
ukoll il-perċezzjoni tal-SMEs dwar opportunitajiet għall-internazzjonalizzazzjoni fil-
pajjiżi żviluppati u fir-reġjuni ġirien; għaldaqstant jara t-tkabbir ta’ swieq ospitanti u l-vojt 
fl-istrutturi ta’ appoġġ eżistenti bħala l-kriterji ewlenin biex titfassal il-lista ta' swieq ta’ 
prijorità; jirrakkomanda li għadd ta' pajjiżi ġirien tal-UE, speċjalment dawk fil-Balkani 
tal-Punent u fl-inħawi tal-Mediterran jew dawk li għandhom fruntieri mal-UE, għandhom 
jiżdiedu mal-lista, peress li l-biċċa l-kbira tal-SMEs għall-ewwel jesportaw lil sħab 
kummerċjali fil-pajjiżi ġirien, u billi l-kummerċ tal-UE ma' dawk il-pajjiżi għandu rwol 
kbir fit-tkabbir u l-istabilità ta' dawn il-pajjiżi;

22. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tassigura li l-ħtiġijiet u l-interessi speċifiċi tal-SMEs ikunu 
riflessi fin-negozjati tal-kummerċ kollha; josserva li din għandha timplika li jkunu 
identifikati l-oqsma ta’ negozjati fejn il-problemi jaffettwaw aktar SMEs milli kategoriji 
oħra ta’ negozji, u li tingħata attenzjoni għalihom fil-proċess ta’ negozjati ta’ ftehimiet 
kummerċjali ma’ pajjiżi terzi; jappoġġja riforma tal-qafas multilaterali għall-involviment 
tal-SMEs fid-WTO u għall-assigurazzjoni ta’ sistema ta' arbitraġġ u soluzzjoni tat-tilwim 
b'mod aktar mgħaġġel għall-SMEs;

23. Jenfasizza li l-investiment barra l-pajjiż huwa l-iżjed forma impenjattiva ta’ 
internazzjonalizzazzjoni għall-SMEs; jirrakkomanda li, meta fil-futur l-UE tiġi biex 
tinnegozja trattati ta’ investiment bilaterali, il-ħtieġa tal-SMEs għal sikurezza akbar fl-
investimenti diretti barranin tagħhom għandha titqies;

24. Iqis li aċċess tal-SMEs li jkun aħjar, aktar rapidu u li jiswa' anqas, għall-proċeduri 
antidumping, bħala fundamentali biex huma jitħarsu minn prattiki kummerċjali inġusti ta' 
sħab kummerċjali; jistieden lill-Kummissjoni tqis kif xieraq dan it-tħassib meta tkun qed 
tirriforma l-Istrumenti għad-Difiża tan-Negozju tal-UE;

25. Jenfasizza n-nuqqas ta' riżorsi għad-dispożizzjoni tal-SMEs sabiex jiġġieldu l-ksur tad-
drittijiet ta' proprjetà intellettwali (IPR) li jikkonċernahom fis-swieq terzi; jappella biex 
jittieħdu inizjattivi konkreti min-naħa tal-UE biex tittejjeb il-protezzjoni tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali tal-SMEs f’dawn il-pajjiżi terzi, kif inkiseb bil-helpdesk tal-IPR tal-
SMEs fiċ-Ċina; josserva li dan il-mudell ta' helpdesk bħalissa qed jiġi estiż, f'inizjattiva 
pilota, għal xi pajjiżi tal-ASEAN u tal-Amerika t'Isfel; jenfasizza l-ħtieġa li titwettaq 
evalwazzjoni xierqa tal-helpdesks eżistenti, bil-ħsieb li l-funzjonament tal-mudell jiġi 
ottimizzat qabel ma dan jiġi estiż aktar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, ladarba jittieħdu l-
lezzjonijiet minn din l-evalwazzjoni, tadotta helpdesks simili fis-swieq prijoritarji fejn l-
IPR huma kwistjoni importanti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jintensifikaw il-kooperazzjoni doganali fl-UE u mal-pajjiżi terzi, dwar is-sekwestru ta' 
prodotti ffalsifikati, u jissemplifikaw il-proċeduri doganali;

26. Jistenna li l-Kummissjoni tieħu inizjattiva biex tiżgura li l-SMEs tal-UE igawdu minn 
aċċess għall-akkwist pubbliku fis-swieq terzi fuq livell ekwu ma' kumpaniji oħrajn; 
jittama li l-proposta għal regolament ippubblikata riċentement dwar is-suq tal-akkwist 
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pubbliku tal-UE trawwem reċiproċità fil-ftuħ li jkun ta' benefiċċju għall-SMEs tal-UE; 
jitlob sabiex l-UE tiżviluppa politika industrijali konġunta u ambizzjuża bbażata fuq l-
istimolu għar-riċerka u l-innovazzjoni, li tkun tibbenefika minn finanzjamenti innovattivi 
bħal bonds tal-proġetti (‘project bonds’) u tkun tappoġġja l-iżvilupp tal-SMEs, b’mod 
partikolari l-aċċess għas-swieq pubbliċi, sabiex tibqa’ kompettitiva fost atturi ġodda 
maġġuri tal-industrija u tar-riċerka; jistieden lill-UE tivalorizza l-produzzjoni Ewropea 
billi tipprovdi informazzjoni ta’ kwalità aħjar lill-konsumaturi, speċjalment permezz tal-
adozzjoni tar-Regolament tal-“Immarkar tal-Oriġini” dwar l-indikazzjoni tal-pajjiż ta’ 
oriġini tal-prodotti impurtati fl-UE; 27. Iqis li l-akkwist pubbliku huwa strument effettiv 
ta’ politika pubblika, speċjalment fil-livelli subnazzjonali, li jappoġġja l-kapaċitajiet ta’ 
innovazzjoni teknika tal-SMEs u li jipprovdi għat-tkabbir tagħhom sad-daqs meħtieġ biex 
jibdew il-proċess ta’ internazzjonalizzazzjoni; 28. Ifakkar li l-kooperazzjoni 
internazzjonali dwar regolamenti u standards hija ta’ benefiċċju kbir għall-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs billi titneħħa parti mill-ispejjeż ta’ qabel li dawn l-
intrapriżi jridu jħallsu sabiex ibiegħu prodotti jew servizzi fi swieq terzi;

29. Japprezza l-inizjattivi biex jitrawmu l-kuntatti bejn in-negozji previsti fil-ftehimiet 
bilaterali ta' kummerċ ħieles; ifakkar li l-isfidi tas-sejbien u l-kuntatt ta’ klijenti potenzjali 
barra l-pajjiż, u tal-istabbiliment ta’ katini ta' provvista affidabbli, huma ta' problema kbira 
għall-SMEs li jixtiequ jidħlu fis-swieq tal-esportazzjoni u b’mod partikolari l-intrapriżi 
żgħar u l-intrapriżi mikro jserrħu fuq intermedjarji biex ibiegħu l-prodotti barra l-pajjiż.
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