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Emenda 1
Marielle de Sarnez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li l-Intrapriżi Żgħar u ta’ 
Daqs Medju (SMEs) Ewropej jinsabu 
partikolarment affetwati mill-kriżi 
ekonomika u finanzjarja dinjija;

Or. fr

Emenda       2
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

1 a. 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’ inputs permezz ta’ 
importazzjonijiet, u għalhekk il-
kompetittività tkun ogħla, tant li l-SMEs li 
jesportaw konsistentement imorru aħjar 
minn negozji li ma jesportawx u jġibu 
magħhom il-qligħ ta’ benessri ogħla 
kemm għall-ekonomija inġenerali kif 
ukoll għall-konsumaturi;

Or. en
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Emenda        3
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

1b. Jiċħad il-konvinzjoni li l-protezzjoni 
tal-SMEs fl-UE minn kompetizzjoni 
internazzjonali tista’ tgħinhom jikbru u 
jmorru aħjar fil-livell internazzjonali; 
jemmen minflok f’aġenda pożittiva tal-UE 
għall-SMEs fin-negozjati internazzjonali 
sabiex jiġu mnaqqsa l-barrieri fuq bażi 
reċiproka fl-interessi tal-SMEs 
globalment;

Or. en

Emenda       4
Elisabeth Köstinger

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

3. Jilqa’ l-elenkar propost għall-istrateġiji
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 ikun assigurat approċċ 
armonizzat b’konformità mal-prinċipji tas-
sussidjarjetà u l-effiċjenza;

3. 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 ikun assigurat approċċ 
armonizzat b’konformità mal-prinċipji tas-
sussidjarjetà, l-effikaċja u l-effiċjenza;
jenfasizza li trid tiġi evitata d-
dupplikazzjoni ta’ servizzi diġà eżistenti 
jew il-ħolqien ta’ strutturi li huma 
perċepiti mill-SMEs bħala kumplessi u 
konfużi, jinsisti li għal kull inizjattiva tal-
UE jrid jintwera valur miżjud ċar;

Or. en
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Emenda       5
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

3. Jilqa’ l-elenkar propost għall-istrateġiji 
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 ikun assigurat approċċ 
armonizzat b’konformità mal-prinċipji tas-
sussidjarjetà u l-effiċjenza;

3. Jilqa’ l-elenkar propost għall-istrateġiji 
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 ikun assigurat approċċ 
armonizzat b’konformità mal-prinċipji tas-
sussidjarjetà u l-effiċjenza għall-
promozzjoni ta’ skambju razzjonali ta’ 
azzjonijiet bejn l-atturi pubbliċi u għall-
prevenzjoni tal-ħolqien ta’ aktar 
burokrazija żejda;

Or. en

Emenda       6
Jan Zahradil

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

4. Jitlob biex l-appoġġ għall-SMEs ikun 
imfassal biex jadatta għall-ħtiġijiet 
individwali ta' kull kumpanija, minħabba li 
l-SMEs juru firxa wiesgħa ħafna ta' profili 
u ħtiġijiet li jirriflettu d-daqs, is-settur u l-
lok ġeografiku rispettivi tagħhom;

4. Jitlob biex l-appoġġ għall-SMEs ikun 
imfassal biex jadatta għall-ħtiġijiet 
partikolari ta' kull settur industrijali, 
minħabba li l-SMEs f’kull settur tal-
industrija fl-UE juru firxa wiesgħa ħafna 
ta' profili u ħtiġijiet tan-negozju li 
jirriflettu d-daqs, il-kamp ta’ attività u l-
lok ġeografiku rispettivi tagħhom;

Or. en
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Emenda       7
Elisabeth Köstinger

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

4. Jitlob biex l-appoġġ għall-SMEs ikun
imfassal biex jadatta għall-ħtiġijiet
individwali ta' kull kumpanija, minħabba 
li l-SMEs juru firxa wiesgħa ħafna ta' 
profili u ħtiġijiet li jirriflettu d-daqs, is-
settur u l-lok ġeografiku rispettivi 
tagħhom;

4. Jitlob biex l-appoġġ għall-SMEs ikun 
immexxi mid-domanda u l-ħtiġijiet tal-
kumpaniji, minħabba li l-SMEs juru firxa 
wiesgħa ħafna ta' profili u ħtiġijiet li 
jirriflettu d-daqs, is-settur u l-lok 
ġeografiku rispettivi tagħhom;

Or. en

Emenda 8
Marielle de Sarnez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob biex l-appoġġ għall-SMEs ikun 
imfassal biex jadatta għall-ħtiġijiet 
individwali ta' kull kumpanija, minħabba li 
l-SMEs juru firxa wiesgħa ħafna ta' profili 
u ħtiġijiet li jirriflettu d-daqs, is-settur u l-
lok ġeografiku rispettivi tagħhom;

4. Jitlob biex l-appoġġ għall-SMEs ikun 
imfassal biex jadatta għall-ħtiġijiet
individwali ta' kull kumpanija, minħabba li 
l-SMEs juru firxa wiesgħa ħafna ta' profili 
u ħtiġijiet li jirriflettu d-daqs, is-settur u l-
lok ġeografiku rispettivi tagħhom; jitlob 
f’dan ir-rigward l-iżvilupp ta’ netwerk 
bejn l-SMEs u l-intrapriżi Ewropej il-kbar 
sabiex l-SMEs jibbenefikaw mill-
kompetenza, il-kapaċità ta’ esportazzjoni 
u mill-kapaċità ta’ innovazzjoni tagħhom;

Or. fr

Emenda       9
Elisabeth Köstinger
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tabbozza 
proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi impenji 
vinkolanti fuq il-parti tal-Istati Membri 
biex jissimplifikaw il-proċeduri nazzjonali 
kollha li għandhom x'jaqsmu mal-politiki li 
jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-
SMEs;

5. Jirrikonoxxi li s-servizz ta’ assistenza 
lill-kumpaniji individwali fi swieq 
barranin huwa l-kompetenza tal-istati 
membri; jistieden għaldaqstant lill-
Kummissjoni tabbozza proposta 
leġiżlattiva li tistabbilixxi impenji 
vinkolanti fuq il-parti tal-Istati Membri 
biex jissimplifikaw il-proċeduri nazzjonali 
kollha li għandhom x'jaqsmu mal-politiki li 
jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-
SMEs;

Or. en

Emenda       10
Jan Zahradil

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tabbozza 
proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi 
impenji vinkolanti fuq il-parti tal-Istati 
Membri biex jissimplifikaw il-proċeduri 
nazzjonali kollha li għandhom x'jaqsmu 
mal-politiki li jappoġġjaw l-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs;

5. Jistieden lill-Istati Membri u l-
Kummissjoni jagħmlu l-aħjar sforzi 
tagħhom biex jissimplifikaw l-ambjent 
tan-negozju għall-SMEs f’konsultazzjoni 
mill-qrib ma’ assoċjazzjonijiet Ewropej 
tan-negozji żgħar, il-kmamar tal-
kummerċ u l-industrija, u l-partijiet 
interessati rilevanti oħrajn li jappoġġjaw 
kemm il-qtugħ ta’ burokrazija żejda kif 
ukoll l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs;

Or. en

Emenda       11
Silvana Koch-Mehrin
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tabbozza
proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi impenji 
vinkolanti fuq il-parti tal-Istati Membri 
biex jissimplifikaw il-proċeduri nazzjonali 
kollha li għandhom x'jaqsmu mal-politiki li 
jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-
SMEs;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq 
kunċett li jistabbilixxi impenji fuq il-parti 
tal-Istati Membri biex jistabbilixxu 
strutturi ta’ appoġġ rilevanti għall-SMEs 
u biex jissimplifikaw il-proċeduri 
nazzjonali kollha li għandhom x'jaqsmu 
mal-politiki li jappoġġjaw l-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs;

Or. en

Emenda       12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tabbozza 
proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi
impenji vinkolanti fuq il-parti tal-Istati 
Membri biex jissimplifikaw il-proċeduri 
nazzjonali kollha li għandhom x'jaqsmu 
mal-politiki li jappoġġjaw l-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tabbozza 
rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri li 
jistabbilixxu suġġerimenti biex 
jissimplifikaw il-proċeduri nazzjonali 
kollha dwar politiki li jappoġġjaw l-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs;

Or. en

Emenda 13
Gianluca Susta

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jistieden lill-Kummissjoni tabbozza 
proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi impenji 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tabbozza 
proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi impenji 
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vinkolanti fuq il-parti tal-Istati Membri 
biex jissimplifikaw il-proċeduri nazzjonali 
kollha li għandhom x'jaqsmu mal-politiki li 
jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-
SMEs

vinkolanti fuq il-parti tal-Istati Membri 
biex jissimplifikaw il-proċeduri nazzjonali 
kollha li għandhom x'jaqsmu mal-politiki li 
jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-
SMEs u jsaħħu l-ħarsien tagħhom fir-
rigward ta' kompetizzjoni inġusta fis-
swieq terzi;

Or. it

Emenda       14
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tabbozza 
proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi impenji 
vinkolanti fuq il-parti tal-Istati Membri 
biex jissimplifikaw il-proċeduri nazzjonali 
kollha li għandhom x'jaqsmu mal-politiki li 
jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-
SMEs;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tabbozza 
proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi impenji 
vinkolanti fuq il-parti tal-Istati Membri 
biex jissimplifikaw il-proċeduri nazzjonali 
kollha li għandhom x'jaqsmu mal-politiki li 
jappoġġjaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-
SMEs; jemmen li din il-proposta trid tkun 
attwata minn qabel; jirrikonoxxi li l-
kwistjoni ta’ simplifikazzjoni tista’ tiġi 
parzjalment trattata permezz tal-ittestjar 
tal-SMEs u l-provi tal-kompetittività tar-
regolamenti u l-proċeduri li l-
Kummissjoni tbassar;

Or. en

Emenda 15
Marielle de Sarnez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jemmen li portal tal-informazzjoni 
onlajn akbar, u għarfien aħjar dwar l-

6. Jemmen li portal tal-informazzjoni 
onlajn akbar, u għarfien aħjar dwar l-
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iskemi ta' appoġġ, m’humiex probabbli li
jżidu sostanzjalment in-numru ta' SMEs fl-
UE li jinvolvu ruħhom internazzjonalment 
sakemm ma jkunux supplimentati minn
strateġija li timmira dawk l-SMEs li 
għadhom ma rrikonoxxewx il-potenzjal li 
għandhom biex jagħmlu dan;

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;

Or. fr

Emenda       16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

7. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tindirizzax id-diffikultajiet li jaffaċċjaw l-
SMEs biex jidentifikaw opportunitajiet 
tan-negozju barranin, u li din ma 
tipproponix li tipprovdi lill-SMEs 
identifikati mill-gvernijiet b’suġġerimenti 
dwar l-internazzjonalizzazzjoni; jemmen li 
l-UE għandha tappoġġja inċentivi biex l-
SMEs f’setturi strateġiċi jiġu żviluppati 
b’manjiera proattiva, speċjalment fejn 
jidħlu attivitajiet tal-manifattura b’valur 
għoli miżjud li joffru kompetizzjoni fuq l-
ekonomiji emerġenti; jenfasizza l-ħtieġa, 
għalhekk, li jiġu identifikati swieq 
speċjalizzati promettenti;

imħassar

Or. en

Emenda 17
Gianluca Susta

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma
tindirizzax id-diffikultajiet li jaffaċċjaw l-
SMEs biex jidentifikaw opportunitajiet 
tan-negozju barranin, u li din ma 
tipproponix li tipprovdi lill-SMEs 
identifikati mill-gvernijiet b’suġġerimenti 
dwar l-internazzjonalizzazzjoni; jemmen li 
l-UE għandha tappoġġja inċentivi biex l-
SMEs f’setturi strateġiċi jiġu żviluppati 
b’manjiera proattiva, speċjalment fejn 
jidħlu attivitajiet tal-manifattura b’valur 
għoli miżjud li joffru kompetizzjoni fuq l-
ekonomiji emerġenti; jenfasizza l-ħtieġa, 
għalhekk, li jiġu identifikati swieq 
speċjalizzati promettenti;

7. jemmen li l-UE għandha tippromwovi, 
anki bi ftehim mal-Istati Membri, 
azzjonijiet ta’ inċentiv l-aktar favur is-
setturi strateġiċi u tal-manifattura l-aktar 
teknoloġikament avvanzata, biex 
tissaħħaħ il-kompetittività Ewropea; 
jenfasizza l-ħtieġa, għalhekk, li jiġu 
identifikati swieq speċjalizzati promettenti;

Or. it

Emenda        18
Jan Zahradil

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

7. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tindirizzax id-diffikultajiet li jaffaċċjaw l-
SMEs biex jidentifikaw opportunitajiet tan-
negozju barranin, u li din ma tipproponix 
li tipprovdi lill-SMEs identifikati mill-
gvernijiet b’suġġerimenti dwar l-
internazzjonalizzazzjoni; jemmen li l-UE 
għandha tappoġġja inċentivi biex l-SMEs 
f’setturi strateġiċi jiġu żviluppati 
b’manjiera proattiva, speċjalment fejn 
jidħlu attivitajiet tal-manifattura b’valur 
għoli miżjud li joffru kompetizzjoni fuq l-
ekonomiji emerġenti; jenfasizza l-ħtieġa, 
għalhekk, li jiġu identifikati swieq 
speċjalizzati promettenti;

7. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tindirizzax biżżejjed id-diffikultajiet li 
jaffaċċjaw l-SMEs biex jidentifikaw 
opportunitajiet tan-negozju barranin; 
jikkunsidra li strateġija olistika 
b’suġġerimenti konkreti dwar modi u 
mezzi biex irawmu l-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs hija 
meħtieġa b’mod urġenti; jemmen li l-UE 
għandha tippromwovi u tappoġġja 
inċentivi biex l-SMEs f’setturi strateġiċi 
jiġu żviluppati b’manjiera proattiva, 
speċjalment fejn jidħlu attivitajiet tal-
manifattura b’valur għoli miżjud li joffru 
kompetizzjoni fuq l-ekonomiji emerġenti 
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kif ukoll impjiegi ta’ kwalità għolja għaċ-
ċittadini Ewropej; jenfasizza l-ħtieġa, 
għalhekk, li jiġu identifikati swieq 
speċjalizzati promettenti u t-trawwim tal-
iżvilupp tagħhom;

Or. en

Emenda 19
Marielle de Sarnez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tindirizzax id-diffikultajiet li jaffaċċjaw l-
SMEs biex jidentifikaw opportunitajiet 
tan-negozju barranin, u li din ma 
tipproponix li tipprovdi lill-SMEs 
identifikati mill-gvernijiet b’suġġerimenti 
dwar l-internazzjonalizzazzjoni; jemmen li 
l-UE għandha tappoġġja inċentivi biex l-
SMEs f’setturi strateġiċi jiġu żviluppati
b’manjiera proattiva, speċjalment fejn 
jidħlu attivitajiet tal-manifattura b’valur 
għoli miżjud li joffru kompetizzjoni fuq l-
ekonomiji emerġenti; jenfasizza l-ħtieġa, 
għalhekk, li jiġu identifikati swieq 
speċjalizzati promettenti;

7. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tindirizzax id-diffikultajiet li jaffaċċjaw l-
SMEs biex isibu opportunitajiet tan-
negozju barranin, u li din ma tipproponix li 
tipprovdi lill-SMEs identifikati mill-
gvernijiet b’suġġerimenti dwar l-
internazzjonalizzazzjoni; jemmen li l-UE 
għandha tappoġġja inċentivi biex l-SMEs 
f’setturi strateġiċi jiġu żviluppati 
b’manjiera proattiva, speċjalment fejn 
jidħlu attivitajiet tal-manifattura b’valur 
għoli miżjud li joffru kompetizzjoni fuq l-
ekonomiji emerġenti; jenfasizza l-ħtieġa, 
għalhekk, li jiġu identifikati swieq 
speċjalizzati promettenti u li jiġi mħeġġeġ 
l-iskambju ta’ prattika tajba b’mod 
konformi mal-Karta Ewropea għall-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju;

Or. fr

Emenda       20
Elisabeth Köstinger

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

7.  Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tindirizzax id-diffikultajiet li jaffaċċjaw l-
SMEs biex jidentifikaw opportunitajiet tan-
negozju barranin, u li din ma tipproponix li 
tipprovdi lill-SMEs identifikati mill-
gvernijiet b’suġġerimenti dwar l-
internazzjonalizzazzjoni; jemmen li l-UE 
għandha tappoġġja inċentivi biex l-SMEs 
f’setturi strateġiċi jiġu żviluppati 
b’manjiera proattiva, speċjalment fejn 
jidħlu attivitajiet tal-manifattura b’valur 
għoli miżjud li joffru kompetizzjoni fuq l-
ekonomiji emerġenti; jenfasizza l-ħtieġa, 
għalhekk, li jiġu identifikati swieq 
speċjalizzati promettenti;

7. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tindirizzax id-diffikultajiet li jaffaċċjaw l-
SMEs biex jidentifikaw opportunitajiet tan-
negozju barranin, u li din ma tipproponix li 
tipprovdi lill-SMEs identifikati mill-
gvernijiet b’suġġerimenti dwar l-
internazzjonalizzazzjoni; jemmen li l-UE 
għandha tappoġġja inċentivi biex l-SMEs 
f’setturi strateġiċi jiġu żviluppati 
b’manjiera proattiva billi jiġi miżjud il-
valur ma’ inizjattivi diġà eżistenti, 
speċjalment fejn jidħlu attivitajiet tal-
manifattura b’valur għoli miżjud li joffru 
kompetizzjoni fuq l-ekonomiji emerġenti; 
jenfasizza l-ħtieġa, għalhekk, li jiġu 
identifikati swieq speċjalizzati promettenti;

Or. en

Emenda       21
Silvana Koch-Mehrin

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

7. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tindirizzax id-diffikultajiet li jaffaċċjaw l-
SMEs biex jidentifikaw opportunitajiet tan-
negozju barranin, u li din ma tipproponix li 
tipprovdi lill-SMEs identifikati mill-
gvernijiet b’suġġerimenti dwar l-
internazzjonalizzazzjoni; jemmen li l-UE 
għandha tappoġġja inċentivi biex l-SMEs 
f’setturi strateġiċi jiġu żviluppati 
b’manjiera proattiva, speċjalment fejn 
jidħlu attivitajiet tal-manifattura b’valur 
għoli miżjud li joffru kompetizzjoni fuq l-
ekonomiji emerġenti; jenfasizza l-ħtieġa, 
għalhekk, li jiġu identifikati swieq 
speċjalizzati promettenti;

7. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tindirizzax id-diffikultajiet li jaffaċċjaw l-
SMEs biex jidentifikaw opportunitajiet tan-
negozju barranin, u li din ma tipproponix li 
tipprovdi lill-SMEs b’suġġerimenti dwar l-
internazzjonalizzazzjoni; jemmen li l-UE 
għandha tappoġġja inċentivi biex l-SMEs 
f’setturi strateġiċi jiġu żviluppati 
b’manjiera proattiva, speċjalment fejn 
jidħlu attivitajiet tal-manifattura b’valur 
għoli miżjud li joffru kompetizzjoni fuq l-
ekonomiji emerġenti; jenfasizza l-ħtieġa, 
għalhekk, li jiġu identifikati swieq 
speċjalizzati promettenti;
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Or. en

Emenda        22
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

7. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tindirizzax id-diffikultajiet li jaffaċċjaw l-
SMEs biex jidentifikaw opportunitajiet tan-
negozju barranin, u li din ma tipproponix
li tipprovdi lill-SMEs identifikati mill-
gvernijiet b’suġġerimenti dwar l-
internazzjonalizzazzjoni; jemmen li l-UE 
għandha tappoġġja inċentivi biex l-SMEs 
f’setturi strateġiċi jiġu żviluppati 
b’manjiera proattiva, speċjalment fejn 
jidħlu attivitajiet tal-manifattura b’valur 
għoli miżjud li joffru kompetizzjoni fuq l-
ekonomiji emerġenti; jenfasizza l-ħtieġa, 
għalhekk, li jiġu identifikati swieq 
speċjalizzati promettenti;

7. Jikkunsidra li għalkemm il-
Komunikazzjoni tipprova tindirizza d-
diffikultajiet li qed jaffaċċjaw l-SMEs biex 
jidentifikaw opportunitajiet tan-negozju 
barranin, din ma tenfasizzax biżżejjed li l-
provvista lill-SMEs identifikati mill-
gvernijiet b’direzzjoni u suġġerimenti
dwar l-internazzjonalizzazzjoni hija 
mogħdija possibbli ta’ azzjoni pubblika, li 
tista’ taqa’ fi ħdan ir-responsabilitajiet 
tal-Istati Membri; jemmen li l-UE għandha 
tappoġġja inċentivi biex l-SMEs f’setturi 
strateġiċi jiġu żviluppati b’manjiera 
proattiva, speċjalment fejn jidħlu 
attivitajiet tal-manifattura b’valur għoli 
miżjud li joffru kompetizzjoni 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;

Or. en

Emenda 23
Gianluca Susta

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw 
helpdesks għall-esportazzjoni ta’ prodott 
uniku fil-livell lokali, immexxija 
f’kooperazzjoni man-negozji, sabiex l-
SMEs ikunu jistgħu jirċievu, fil-lingwa 
tagħhom stess u għall-użu immedjat, 
informazzjoni marbuta ma’ opportunitajiet, 
barrieri u kompetituri fi swieq terzi għall-
esportazzjoni; 

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw 
netwerk uniku ta’ helpdesks għall-
esportazzjoni ta’ prodott uniku fil-livell 
lokali, immexxija f’kooperazzjoni man-
negozji, il-kmamar tal-kummerċ, l-
universitajiet u partijiet interessati oħra, 
sabiex l-SMEs ikollhom interlokutur 
wieħed identifikabbli faċilment u jkunu 
jistgħu jirċievu, fil-lingwa tagħhom stess u 
għall-użu immedjat, pariri personalizzati u 
analiżijiet ekonomiċi dwar is-swieq 
barranin, informazzjoni marbuta ma’ 
opportunitajiet, barrieri kummerċjali u 
kompetituri fi swieq terzi għall-
esportazzjoni; 

Or. it

Emenda       24
Jan Zahradil

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw 
helpdesks għall-esportazzjoni ta’ prodott 
uniku fil-livell lokali, immexxija 
f’kooperazzjoni man-negozji, sabiex l-
SMEs ikunu jistgħu jirċievu, fil-lingwa 
tagħhom stess u għall-użu immedjat, 
informazzjoni marbuta ma’ opportunitajiet, 
barrieri u kompetituri fi swieq terzi għall-
esportazzjoni;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw 
helpdesks għall-esportazzjoni ta’ prodott 
uniku fil-livell lokali, immexxija 
f’kooperazzjoni man-negozji, sabiex l-
SMEs ikunu jistgħu jirċievu, fil-lingwa 
tagħhom stess u għall-użu immedjat, 
informazzjoni marbuta ma’ opportunitajiet, 
barrieri eżistenti għan-negozju (kemm 
tariffi kif ukoll mhux tariffi), il-
protezzjoni tal-investiment u d-
dispożizzjonijiet għas-soluzzjoni tat-tilwim 
li qegħdin fis-seħħ u kompetituri fi swieq 
terzi għall-esportazzjoni;

Or. en
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Emenda 25
Marielle de Sarnez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw 
helpdesks għall-esportazzjoni ta’ prodott 
uniku fil-livell lokali, immexxija 
f’kooperazzjoni man-negozji, sabiex l-
SMEs ikunu jistgħu jirċievu, fil-lingwa 
tagħhom stess u għall-użu immedjat, 
informazzjoni marbuta ma’ opportunitajiet, 
barrieri u kompetituri fi swieq terzi għall-
esportazzjoni;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw 
helpdesks għall-esportazzjoni ta’ prodott 
uniku fil-livell lokali, immexxija 
f’kooperazzjoni man-negozji u r-
rappreżentanti tagħhom (kmamar tal-
kummerċ, kmamar tal-artiġjanat,...),
sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jirċievu, fil-
lingwa tagħhom stess u għall-użu 
immedjat, informazzjoni marbuta ma’ 
opportunitajiet, il-passi amministrattivi, il-
barrieri u kompetituri fi swieq terzi għall-
esportazzjoni;

Or. fr

Emenda       26
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw 
helpdesks għall-esportazzjoni ta’ prodott 
uniku fil-livell lokali, immexxija 
f’kooperazzjoni man-negozji, sabiex l-
SMEs ikunu jistgħu jirċievu, fil-lingwa 
tagħhom stess u għall-użu immedjat, 
informazzjoni marbuta ma’ opportunitajiet, 
barrieri u kompetituri fi swieq terzi għall-
esportazzjoni;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw 
helpdesks għall-esportazzjoni ta’ prodott 
uniku fil-livell lokali u reġjonali, 
immexxija f’kooperazzjoni man-negozji, 
sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jirċievu, fil-
lingwa tagħhom stess u għall-użu 
immedjat, informazzjoni marbuta ma’ 
assistenza, opportunitajiet, barrieri u 
kompetituri fi swieq terzi għall-
esportazzjoni;

Or. en
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Emenda       27
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

9. Jirrakkomanda li aktar informazzjoni 
tkun immirata lejn impriżi żgħar u mikro, 
dawn ikunu fil-grupp tal-SMEs li hu l-
anqas konxju mill-potenzjal tagħhom 
għall-esportazzjoni u mill-benefiċċji li 
jistgħu jgawdu mill-
internazzjonalizzazzjoni;

9. Jirrakkomanda li aktar informazzjoni 
tkun immirata lejn impriżi żgħar u mikro, 
dawn ikunu fil-grupp tal-SMEs li hu l-
anqas attiv internazzjonalment u l-anqas 
konxju mill-potenzjal tagħhom għall-
esportazzjoni u mill-benefiċċji li jistgħu 
jgawdu mill-internazzjonalizzazzjoni;

Or. en

Emenda       28
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

9a. Jenfasizza li l-Komunikazzjoni kien 
imissha rrikonoxxiet id-differenzi bejn is-
setturi ladarba l-internazzjonalizzazzjoni 
tal-SMEs tas-servizzi hija 
fundamentalment differenti mill-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs tal-
manifattura; 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 l-aktar minn regolamenti 
aktar miftuħa u aċċess għall-ICTs fil-
pajjiżi destinatarji waqt li l-SMEs tal-
industrija jibbenefikaw aktar minn 
kundizzjonijiet mtejba fil-loġistika tat-
trasport u fl-iffaċilitar tan-negozju ;

Or. en
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Emenda       29
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

9b. 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; 
b’mod partikolari jappoġġja l-
formulazzjoni 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 
fejn il-potenzjal tal-impriża għall-
internazzjonalizzazzjoni jinħoloq mill-
ilħuq ta’ daqs kritiku;

Or. en

Emenda 30
Marielle de Sarnez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jinsisti li l-għodod attwalment 
disponibbli għall-kumpaniji kollha tal-UE 
meta jesportaw, bħad-Dejtabejż 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-

10. Jinsisti li l-għodod attwalment 
disponibbli għall-kumpaniji kollha tal-UE 
meta jesportaw, bħad-Dejtabejż 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-
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kummerċ (il-helpdesk TDI tal-SMEs); kummerċ (il-helpdesk TDI tal-SMEs); 
jirrakkomanda li jkun hemm koerenza 
ikbar bejn id-diversi strutturi ta’ appoġġ 
tal-SMEs Ewropej fil-pajjiżi terzi;

Or. fr

Emenda       31
Jan Zahradil

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

11. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tipprevedix soluzzjonijiet fuq livell tal-UE
biex tgħin lill-SMEs jgħelbu l-problema ta’ 
nuqqas fil-kapital li jdur, speċjalment 
kapital biex jagħmlu l-investiment inizjali 
meħtieġ u biex jibdew jiffinanzjaw l-
esportazzjonijiet;

11. Jikkunsidra li soluzzjonijiet prattiċi u 
kosteffiċjenti biex jgħinu lill-SMEs 
jegħlbu l-problema ta’ nuqqas fil-kapital li 
jdur, speċjalment kapital biex jagħmlu l-
investiment inizjali meħtieġ u biex jibdew 
jiffinanzjaw l-esportazzjonijiet, 
għandhom jiġu mfassla u implimentati 
permezz tal-politika kummerċjali komuni 
tal-UE;

Or. en

Emenda       32
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

11. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tipprevedix soluzzjonijiet fuq livell tal-UE
biex tgħin lill-SMEs jgħelbu l-problema ta’ 
nuqqas fil-kapital li jdur, speċjalment 
kapital biex jagħmlu l-investiment inizjali 
meħtieġ u biex jibdew jiffinanzjaw l-
esportazzjonijiet;

11. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma 
tipprevedix soluzzjonijiet biex tgħin lill-
SMEs jegħlbu l-problema ta’ nuqqas fil-
kapital li jdur, speċjalment kapital biex 
jagħmlu l-investiment inizjali meħtieġ u 
biex jibdew jiffinanzjaw l-
esportazzjonijiet, li jistgħu jieħdu l-forma 
ta’ soluzzjonijiet tal-UE jekk l-elenkar juri 
li dan huwa meħtieġ u fattibbli;
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Or. en

Emenda       33
Elisabeth Köstinger

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

12. Jemmen li s-servizzi lill-SMEs fil-livell 
tal-UE huma neċessarji għal swieq terzi; 
jinkoraġixxi 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
Stati 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;

12. Jemmen li inizjattivi tal-UE huma 
neċessarji għal swieq terzi fejn jintwera li 
hemm valur miżjud jew falliment tas-suq; 
jinkoraġixxi 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  xi 
Stati Membri iżgħar u aktar ġodda qegħdin 
jiffaċċjaw sfidi partikolari minħabba li 
dawn jistgħu jkunu neqsin jew minn 
rappreżentazzjoni diplomatika, minn 
imsieħba ta' esperjenza jew mit-tnejn f'ċerti 
swieq terzi; jenfasizza li madanakollu l-
inizjattivi tal-UE m’għandhomx 
jinterferixxu fil-kompetizzjoni bejn 
kumpaniji individwali minn stati membri 
differenti fi swieq terzi billi jipprovdu 
sussidji diretti jew indiretti fuq bażi 
selettiva li tikkunsidra l-oriġini tal-
kumpanija.

Or. en

Emenda       34
Silvana Koch-Mehrin

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

12. Jemmen li s-servizzi lill-SMEs fil-livell 
tal-UE huma neċessarji għal swieq terzi; 
jinkoraġixxi kooperazzjoni fost l-esperti 

12. Jemmen li, filwaqt li jsir użu effettiv 
minn strutturi nazzjonali eżistenti, is-
servizzi lill-SMEs fil-livell tal-UE huma 
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kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fis-
settur privat, inklużi t-Tims għall-Aċċess 
tas-Suq tal-UE; jemmen li l-SMEs minn 
Stati 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;

neċessarji għal swieq terzi; jinkoraġixxi 
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 Stati Membri 
iżgħar u aktar ġodda qegħdin fi żvantaġġ 
minħabba li dawn jistgħu jkunu neqsin jew 
minn rappreżentazzjoni diplomatika, minn 
imsieħba ta' esperjenza jew mit-tnejn f'ċerti 
swieq terzi;

Or. en

Emenda 35
Gianluca Susta

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

12 a. Jemmen li n-netwerk tas-servizzi u 
tal-opportunitajiet offruti lill-SMEs fis-
swieq barranin meqjusa bħala li huma
prijoritarji u l-aktar imħarsa għandu jiġi 
organizzat mill-ġdid u msaħħaħ; jittama li 
jitwaqqfu uffiċċji ad hoc, fid-
delegazzjonijiet tal-UE, li jistgħu jagħtu 
assistenza speċjalizzata dwar l-
ispeċifiċitajiet u l-problemi eżistenti fil-
pajjiżi in kwistjoni (rispett tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali, l-eżistenza ta’ 
ostakli mhux tariffarji, regolamenti lokali, 
standards regolamentarji, 
ċertifikazzjonijiet...), jipprovdu protezzjoni 
legali u jiffaċilitaw il-ħolqien ta' kuntatti 
u netwerks bejn l-SMEs Ewropej u 
konsorzji ta' esportazzjoni fil-pajjiżi terzi;

Or. it

Emenda       36
Elisabeth Köstinger
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

12a. Jenfasizza li l-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs hija 
proċess u sabiex ikunu ta’ suċċess l-SMEs 
partikolarment diġà jeħtieġu servizzi ta’ 
appoġġ fil-livell lokali u mhux biss fi 
swieq terzi; jirrikonoxxi li fi swieq terzi, 
pereżempju l-attività komuni favur 
interessi tal-UE, il-politika kummerċjali u 
l-isforzi għall-aċċess tas-suq kif ukoll 
programmi kumplimentari fil-każ ta’ 
falliment tas-suq, jistgħu jżidu valur 
sostanzjali f’dan il-proċess;

Or. en

Emenda 37
Marielle de Sarnez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

13. Jirrakkomanda li ċ-Ċentri tal-SME fl-
UE jkunu mkabbra u pprovduti 
b’helpdesks konġunti li huma mfassla 
skont il-ħtiġijiet, u li jkunu jinstabu viċin 
ta’ fejn l-SMEs iwaqqfu fil-fatt in-negozju 
tagħhom u fejn jirrappreżentaw valur 
miżjud għall-helpdesks li diġà qegħdin 
jiffunzjonaw fl-Istati Membri;

13. Jirrakkomanda li ċ-Ċentri tal-SME fl-
UE jkunu mkabbra u pprovduti 
b’helpdesks uniċi konġunti 
b’korrispondent amministrattiv uniku 
għall-intrapriża sabiex joffri assistenza, 
jipprovdi informazzjoni dwar id-drittijiet 
tagħhom u jipprevjeni l-multi;

Or. fr

Emenda       38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 13
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

13. Jirrakkomanda li ċ-Ċentri tal-SME fl-
UE jkunu mkabbra u pprovduti
b’helpdesks konġunti li huma mfassla 
skont il-ħtiġijiet, u li jkunu jinstabu viċin
ta’ fejn l-SMEs iwaqqfu fil-fatt in-negozju 
tagħhom u fejn jirrappreżentaw valur 
miżjud għall-helpdesks li diġà qegħdin 
jiffunzjonaw fl-Istati Membri;

13. Jirrakkomanda li l-inizjattivi l-ġodda 
tal-UE f’pajjiżi terzi jipprovdu helpdesks 
konġunti li huma mfassla skont il-ħtiġijiet, 
u li jinstabu viċin żoni li fihom l-SMEs 
attwalment joperaw; l-inizjattivi bħal 
dawn tal-UE għandhom jipprovdu valur 
miżjud lill-inizjattivi simili tal-Istati 
Membri li diġà qegħdin joperaw f’pajjiżi 
terzi u għaldaqstant għandhom 
jikkoperaw mill-qrib ma’ helpdesks tal-
Istati Membri;

Or. en

Emenda       39
Elisabeth Köstinger

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

13. Jirrakkomanda li ċ-Ċentri tal-SME fl-
UE jkunu mkabbra u pprovduti
b’helpdesks konġunti li huma mfassla 
skont il-ħtiġijiet, u li jkunu jinstabu viċin 
ta’ fejn l-SMEs iwaqqfu fil-fatt in-negozju 
tagħhom u fejn jirrappreżentaw valur 
miżjud għall-helpdesks li diġà qegħdin 
jiffunzjonaw fl-Istati Membri;

13. Jirrakkomanda li Ċentri eżistenti tal-
SME fl-UE għandhom ikunu valutati jekk 
jaħdmux b’manjiera effettiva u effiċjenti 
u jekk humiex konformi mal-prinċipji 
gwida qabel ma tibda titwettaq kwalunkwe 
inizjattiva ġdida tal-UE; iħeġġeġ li kull 
helpdesk tal-UE għandu jinstab viċin ta’ 
fejn l-SMEs iwaqqfu fil-fatt in-negozju 
tagħhom u fejn jirrappreżentaw valur 
miżjud għall-helpdesks li diġà qegħdin 
jiffunzjonaw fl-Istati Membri;

Or. en

Emenda 40
Gianluca Susta

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 14
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

14. Jitlob għal definizzjoni aktar ċara ta’ 
swieq ta’ prijorità għall-SMEs fuq il-bażi 
tal-aġenda għan-negozjati tal-kummerċ fl-
UE; jara t-tkabbir ta’ swieq ospitanti u vojt 
fl-istrutturi ta’ appoġġ eżistenti bħala l-
kriterji ewlenin biex issir il-lista ta' swieq 
ta’ prijorità; jirrakkomanda li l-pajjiżi
ġirien tal-UE jkunu miżjuda mal-lista, 
minħabba li l-parti l-kbira tal-SMEs
jesportaw inizjalment lill-imsieħba fil-
kummerċ f’pajjiżi ġirien, bħar-Repubblika 
tal-Moldova u l-pajjiżi fil-Balkani tal-
Punent, bħas-Serbja, li riċentement ġiet 
rikonoxxuta bħala pajjiż kandidat għall-
UE;

14. Jitlob għal definizzjoni aktar ċara ta’ 
swieq ta’ prijorità għall-SMEs fuq il-bażi 
tal-aġenda għan-negozjati tal-kummerċ fl-
UE; jara t-tkabbir ta’ swieq ospitanti u vojt 
fl-istrutturi ta’ appoġġ eżistenti bħala l-
kriterji ewlenin biex issir il-lista ta' swieq 
ta’ prijorità; jindika s-swieq tal-pajjiżi 
ġirien u tal-pajjiżi kandidati għall-
adeżjoni – b’mod partikolari tal-pajjiżi tal-
Balkani tal-Punent u taż-żona tal-
Mediterran – bħala swieq prijoritarji, fejn 
l-SMEs jista’ jkollhom rwol 
partikolarment importanti għat-tkabbir u 
l-istabilità tar-reġjuni,

Or. it

Emenda       41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 14

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

14. Jitlob għal definizzjoni aktar ċara ta’ 
swieq ta’ prijorità għall-SMEs fuq il-bażi 
tal-aġenda għan-negozjati tal-kummerċ fl-
UE; jara t-tkabbir ta’ swieq ospitanti u vojt 
fl-istrutturi ta’ appoġġ eżistenti bħala l-
kriterji ewlenin biex issir il-lista ta' swieq 
ta’ prijorità; jirrakkomanda li l-pajjiżi 
ġirien tal-UE jkunu miżjuda mal-lista, 
minħabba li l-parti l-kbira tal-SMEs 
jesportaw inizjalment lill-imsieħba fil-
kummerċ f’pajjiżi ġirien, bħar-Repubblika 
tal-Moldova u l-pajjiżi fil-Balkani tal-
Punent, bħas-Serbja, li riċentement ġiet 
rikonoxxuta bħala pajjiż kandidat għall-
UE;

14. Jitlob għal definizzjoni aktar ċara ta’ 
swieq ta’ prijorità għall-SMEs fuq il-bażi 
tal-aġenda għan-negozjati tal-kummerċ fl-
UE; jara t-tkabbir ta’ swieq ospitanti u vojt 
fl-istrutturi ta’ appoġġ eżistenti bħala l-
kriterji ewlenin biex issir il-lista ta' swieq 
ta’ prijorità; jirrakkomanda li l-pajjiżi 
ġirien tal-UE jkunu miżjuda mal-lista, 
minħabba li l-parti l-kbira tal-SMEs 
jesportaw inizjalment lill-imsieħba fil-
kummerċ f’pajjiżi ġirien;
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Or. en

Emenda        42
Silvana Koch-Mehrin

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 14

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

14. Jitlob għal definizzjoni aktar ċara ta’ 
swieq ta’ prijorità għall-SMEs fuq il-bażi 
tal-aġenda għan-negozjati tal-kummerċ fl-
UE; jara t-tkabbir ta’ swieq ospitanti u vojt 
fl-istrutturi ta’ appoġġ eżistenti bħala l-
kriterji ewlenin biex issir il-lista ta' swieq 
ta’ prijorità; jirrakkomanda li l-pajjiżi 
ġirien tal-UE jkunu miżjuda mal-lista, 
minħabba li l-parti l-kbira tal-SMEs 
jesportaw inizjalment lill-imsieħba fil-
kummerċ f’pajjiżi ġirien, bħar-Repubblika 
tal-Moldova u l-pajjiżi fil-Balkani tal-
Punent, bħas-Serbja, li riċentement ġiet 
rikonoxxuta bħala pajjiż kandidat għall-
UE;

14. Jitlob għal definizzjoni aktar ċara ta’ 
swieq ta’ prijorità għall-SMEs fuq il-bażi 
tal-aġenda għan-negozjati tal-kummerċ fl-
UE; jara t-tkabbir ta’ swieq ospitanti u vojt 
fl-istrutturi ta’ appoġġ eżistenti bħala l-
kriterji ewlenin biex issir il-lista ta' swieq 
ta’ prijorità; jirrakkomanda li l-pajjiżi 
ġirien tal-UE jkunu miżjuda mal-lista, 
minħabba li l-parti l-kbira tal-SMEs 
jesportaw inizjalment lill-imsieħba fil-
kummerċ f’pajjiżi ġirien, b’mod speċjali 
dawk li għandhom status ta’ kandidat 
għall-UE;

Or. en

Emenda       43
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 14

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

14. Jitlob għal definizzjoni aktar ċara ta’ 
swieq ta’ prijorità għall-SMEs fuq il-bażi 
tal-aġenda għan-negozjati tal-kummerċ fl-
UE; jara t-tkabbir ta’ swieq ospitanti u vojt 
fl-istrutturi ta’ appoġġ eżistenti bħala l-
kriterji ewlenin biex issir il-lista ta' swieq 
ta’ prijorità; jirrakkomanda li l-pajjiżi 
ġirien tal-UE jkunu miżjuda mal-lista, 

14. Jitlob għal definizzjoni aktar ċara ta’ 
swieq ta’ prijorità għall-SMEs fuq il-bażi 
tal-aġenda għan-negozjati tal-kummerċ fl-
UE; ifakkar li 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 
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minħabba li l-parti l-kbira tal-SMEs 
jesportaw inizjalment lill-imsieħba fil-
kummerċ f’pajjiżi ġirien, bħar-Repubblika 
tal-Moldova u l-pajjiżi fil-Balkani tal-
Punent, bħas-Serbja, li riċentement ġiet 
rikonoxxuta bħala pajjiż kandidat għall-
UE;

għall-internazzjonalizzazzjoni fil-pajjiżi 
żviluppati u fir-reġjuni tal-viċinat; 
għaldaqstant jara t-tkabbir ta’ swieq 
ospitanti u vojt fl-istrutturi ta’ appoġġ 
eżistenti bħala l-kriterji ewlenin biex issir 
il-lista ta' swieq ta’ prijorità; jirrakkomanda 
li l-pajjiżi ġirien tal-UE jkunu miżjuda 
mal-lista, minħabba li l-parti l-kbira tal-
SMEs jesportaw inizjalment lill-imsieħba 
fil-kummerċ f’pajjiżi ġirien, bħar-
Repubblika tal-Moldova u l-pajjiżi fil-
Balkani tal-Punent, bħas-Serbja, li 
riċentement ġiet rikonoxxuta bħala pajjiż 
kandidat għall-UE;

Or. en

Emenda 44
Gianluca Susta

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 15

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tassigura li l-
ħtiġijiet u l-interessi speċifiċi tal-SMEs 
huma riflessi fin-negozjati tal-kummerċ 
kollha; 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;

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu 
inizjattivi leġiżlattivi biex tissaħħaħ il-
kompetittività tas-sistema produttiva 
Ewropea u tiġi orjentata lejn iċ-ċentralità
li fl-istess ħin tadotta l-attivitajiet tal-
SMEs. Jistieden lill-Kummissjoni stess 
biex tieħu aktar inizjattivi fid-WTO sabiex 
il-ħarsien tal-SMEs fis-swieq dinjija jkun 
dejjem aktar effiċjenti u ggarantit b'mod 
aqwa;

Or. it

Emenda      45
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 15
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tassigura li l-
ħtiġijiet u l-interessi speċifiċi tal-SMEs 
huma riflessi fin-negozjati tal-kummerċ 
kollha; 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;

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tassigura li l-
ħtiġijiet u l-interessi speċifiċi tal-SMEs 
huma riflessi fin-negozjati tal-kummerċ 
kollha; josserva li din għandha timplika l-
identifikazzjoni tal-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;

Or. en

Emenda       46
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

15a. 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, għandhom jiġu kkunsidrati l-
ħtiġijiet tal-SMEs li jibbenefikaw minn 
sikurezza akbar fl-investimenti diretti 
barranin tagħhom;

Or. en

Emenda       47
Yannick Jadot



PE489.401v01-00 28/33 AM\901371MT.doc

MT

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

15a. Jikkunsidra li daqskemm hija 
importanti l-għajnuna lill-SMEs li 
jixtiequ jgħaddu mill-proċess ta’ 
internazzjonalizzazzjoni, daqshekk ieħor 
hija importanti l-protezzjoni effettiva tal-
SMEs minn prattiki ta’ kummerċ inġusti 
ta’ stati msieħba tal-UE; jikkunsidra l-
internazzjonalizzazzjoni u l-protezzjoni 
bħala ż-żewġ naħat tal-istess munita fil-
proċess ta’ globalizzazzjoni

Or. en

Emenda       48
Yannick Jadot

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 15b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

15b. Iqis aċċess aħjar, inqas għali u aktar 
mgħaġġel tal-SMEs għal proċeduri 
antidumping bħala essenzjali għal 
protezzjoni aktar effettiva tal-SMEs 
kontra prattiki ta’ kummerċ inġusti 
ta’stati msieħba; jistieden lill-
Kummissjoni tikkunsidra dan it-tħassib 
waqt li tirriforma l-Istrumenti għad-Difiża 
tan-Negozju tal-UE;

Or. en

Emenda 49
Marielle de Sarnez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 16
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

16. Jitlob għal inizjattivi konkreti min-naħa 
tal-UE biex ittejjeb il-protezzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) 
tal-SMEs f’pajjiżi terzi, kif inkiseb bil-
helpdesk tal-IPR tal-SME fiċ-Ċina;

16. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ mezzi 
li għandhom l-SMEs Ewropej sabiex 
jiġġieldu b’mod effikaċi kontra l-ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intelletwali (IPR);
Jitlob għal inizjattivi konkreti min-naħa tal-
UE biex ittejjeb il-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali (IPR) tal-SMEs 
f’pajjiżi terzi, kif inkiseb bil-helpdesk tal-
IPR tal-SME fiċ-Ċina; jixtieq li l-poteri 
ekonomiċi emerġenti l-kbar ikomplu bit-
traspożizzjoni tagħhom tal-liġi 
internazzjonali fis-seħħ fil-qasam tal-
protezzjoni tal-IPR fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom u b’mod partikolari 
tal-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-
piraterija, isejjaħ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri għal kooperazzjoni 
doganali li żdiedet fl-UE u mal-pajjiżi 
terzi fil-konfiski ta' oġġetti ffalsifikati u 
għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri 
doganali;

Or. fr

Emenda 50
Gianluca Susta

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 16

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

16. Jitlob għal inizjattivi konkreti min-naħa 
tal-UE biex ittejjeb il-protezzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) 
tal-SMEs f’pajjiżi terzi, kif inkiseb bil-
helpdesk tal-IPR tal-SME fiċ-Ċina; 

16. Jitlob għal inizjattivi konkreti min-naħa 
tal-UE biex ittejjeb il-protezzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) 
tal-SMEs f’pajjiżi terzi, kif inkiseb bil-
helpdesk tal-IPR tal-SME fiċ-Ċina; u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tistabbilixxi għodod simili anki fi 
swieq prijoritarji oħra;
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Or. it

Emenda       51
Elisabeth Köstinger

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 16

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

16.  Jitlob għal inizjattivi konkreti min-
naħa tal-UE biex ittejjeb il-protezzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) 
tal-SMEs f’pajjiżi terzi, kif inkiseb bil-
helpdesk tal-IPR tal-SME fiċ-Ċina;

16. Jitlob għal inizjattivi konkreti min-naħa 
tal-UE biex ittejjeb il-protezzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) 
tal-SMEs f’pajjiżi terzi; il-helpdesk tal-IPR 
tal-SME fiċ-Ċina jista’ għaldaqstant 
jiffunzjona bħala mudell jekk jiġi mtejjeb 
b’mod korrett permezz ta’ proċess ta’ 
valutazzjoni;

Or. en

Emenda       52
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 16

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

16. Jitlob għal inizjattivi konkreti min-naħa 
tal-UE biex ittejjeb il-protezzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) 
tal-SMEs f’pajjiżi terzi, kif inkiseb bil-
helpdesk tal-IPR tal-SME fiċ-Ċina;

16. Jitlob għal inizjattivi konkreti min-naħa 
tal-UE biex ittejjeb il-protezzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) 
tal-SMEs f’pajjiżi terzi, kif inkiseb bil-
helpdesk tal-IPR tal-SME fiċ-Ċina u issa 
qed tiġi estiża permezz ta’ testijiet pilota 
għal numru magħżul ta’ pajjiżi tal-
ASEAN u tal-Amerika t’Isfel;

Or. en

Emenda 53
Marielle de Sarnez
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 17

Abbozz ta' opinjoni Emenda

17. Jistenna li l-Kummissjoni tieħu 
inizjattiva biex tassigura li l-SMEs fl-UE 
jgawdu minn aċċess għall-akwkist
pubbliku fi swieq terzi fuq l-istess livell 
ma’ kumpaniji oħra;

17. Jistenna li l-Kummissjoni tieħu 
inizjattiva biex tassigura li l-SMEs fl-UE 
jgawdu minn aċċess għall-akkwist
pubbliku fi swieq terzi fuq l-istess livell 
ma’ kumpaniji oħra; 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; isejjaħ lill-UE 
sabiex 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;

Or. fr

Emenda       54
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 17

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

17. Jistenna li l-Kummissjoni tieħu 
inizjattiva biex tassigura li l-SMEs fl-UE 
jgawdu minn aċċess għall-akwkist pubbliku 
fi swieq terzi fuq l-istess livell ma’ 
kumpaniji oħra;

17. Jistenna li l-Kummissjoni tieħu 
inizjattiva biex tassigura li l-SMEs fl-UE 
jgawdu minn aċċess għall-akkwist pubbliku 
fi swieq terzi fuq l-istess livell ma’ 
kumpaniji oħra; jesprimi t-tama li l-
proposta ppubblikata riċentement għal 
regolament dwar is-suq tal-akkwist 
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pubbliku fl-UE trawwem reiċproċità fil-
ftuħ li għandha sservi ta’ benefiċċju 
għall-SMEs fl-UE;

Or. en

Emenda       55
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

17a. 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-impriżi jridu jinvestu sabiex 
ibiegħu prodotti jew servizzi fi swieq terzi;

Or. en

Emenda      56
Yannick Jadot

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

17a.  Jikkunsidra 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; jistieden lill-
Kummissjoni żżomm l-istess livelli bażiċi 
u kriterji ta’ sostenibilità fir-riforma tar-
regolamenti dwar l-akkwist tal-UE;
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Or. en

Emenda      57
Iuliu Winkler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 18

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

18. Japprezza l-inizjattivi biex jitrawmu l-
kuntatti bejn negozju u negozju 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.

18. Japprezza l-inizjattivi biex jitrawmu l-
kuntatti bejn negozju u negozju 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-impriżi 
żgħar u mikro jserrħu fuq intermedjarji 
biex ibiegħu l-prodotti barra l-pajjiż.

Or. en


