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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jitlob lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, 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 l-ħtieġa li l-SMEs isiru sidien konġunti fir-reviżjoni tal-qafas ta’ appoġġ 
eżistenti; jistieden lill-SMEs, flimkien man-Netwerk tal-Intrapriża fl-Ewropa u l-
organizzazzjonijiet tan-negozju Ewropej, ikunu involuti mill-qrib fl-implimentazzjoni ta' 
din ir-reviżjoni;

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;

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;

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; 

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

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;

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; 

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

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-kummerċ (il-
helpdesk TDI tal-SMEs); 

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;

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; 

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; 

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;

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;

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; 

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; 

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.


