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Emenda 78
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill li jistabbilixxi 
Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u intrapriżi ta’ daqs żgħir u
medju (2014—2020) (Test b'rilevanza 
għaż-ŻEE)

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
Programm għall-bilanċ ekonomiku fl-
ambjent tan-negozju: l-iżvilupp tal-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju
(2014-2020) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. pt

Emenda 79
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni adottat il-
Komunikazzjoni “L-Ewropa 2020 -
Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv” f’Marzu 2010 
(minn hawn ‘il quddiem "l-Istrateġija 
Ewropa 2020"). Il-Komunikazzjoni kienet 
approvata mill-Kunsill Ewropew ta’
Ġunju 2010. L-Istrateġija Ewropa 2020 
twieġeb għall-kriżi ekonomika u hija 
maħsuba biex tħejji l-Ewropa għall-
għaxar snin li ġejjin. Din tistipula ħames 
miri ambizzjużi dwar il-klima u l-enerġija, 
l-impjiegi, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u 
l-inklużjoni soċjali li jridu jintlaħqu sal-
2020 u tidentifika l-ixpruni ewlenin għat-
tkabbir, li jimmiraw li jagħmlu lill-
Ewropa aktar dinamika u kompetittiva. 
Din tenfasizza wkoll l-importanza li jkun 
rinfurzat it-tkabbir tal-ekonomija 
Ewropea filwaqt li twettaq livell għoljin 

(1) L-istrateġija Ewropa 2020 adottata 
mill-Kummissjoni f’Marzu 2010 permezz 
tal-komunikazzjoni 'Strateġija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’, 
b’appoġġ ċar mill-konfederazzjonijiet 
Ewropej tan-negozju ewlenin, ilha l-
istrument ewlieni tal-Unjoni Ewropea 
għall-promozzjoni tal-liberalizzazzjoni u l-
privatizzazzjoni ta’ servizzi pubbliċi, swieq 
tax-xogħol iktar flessibbli u addattabbli, 
limiti fil-pagi u l-ftuħ tal-maġġoranza tas-
sistemi tas-sigurtà soċjali, inklużi 
pensjonijiet u sistemi tas-saħħa 
nazzjonali, għall-interessi privati. 
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ta' impjiegi, karbonju baxx, ekonomija 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u l-enerġija u l-
koeżjoni soċjali.

Or. pt

Emenda 80
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-politiki ta’ liberalizzazzjoni u 
privatizzazzjoni li ġew applikati għas-
setturi l-iktar varjati tal-ekonomija, bħas-
setturi tal-enerġija, it-trasport u tal-
komunikazzjoni, fost oħrajn, wasslu 
għall-formazzjoni ta' monopolji u żieda fl-
ispiża tal-fatturi tal-produzzjoni, 
b'konsegwenzi serji għall-attività tal-
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
(MSMEs). 

Or. pt

Emenda 81
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ikun hemm kontribut lejn it-
tisħiħ tal-kompetittività u s-sostenibilità 
tal-intrapriżi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, l-avvanz tas-soċjetà tal-għarfien, u 
l-iżvilupp msejjes fuq it-tkabbir ekonomiku 
bbilanċjat, għandu jkun stabbilit Programm
dwar il-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-
SMEs (minn hawn ‘il quddiem "il-
Programm").

(6) Sabiex jiġi stabbilit bilanċ ekonomiku 
u soċjali bejn l-intrapriżi ta’ daqsijiet 
differenti fl-Unjoni, biex jiġu promossi, 
b’mod partikolari, il-ħolqien, it-tkabbir 
robust u l-żvilupp fuq terminu ta’ żmien 
twil ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs 
medju (MSMEs), kif ukoll l-avvanz tas-
soċjetà tal-għarfien, u l-iżvilupp msejjes 
fuq it-tkabbir ekonomiku bbilanċjat, 
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għandu jiġi stabbilit Programm għall-
bilanċ ekonomiku fl-ambjent tan-negozju: 
l-iżvilupp tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (minn hawn ‘il quddiem "il-
Programm").

Or. pt

Emenda 82
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ikun hemm kontribut lejn it-
tisħiħ tal-kompetittività u s-sostenibilità
tal-intrapriżi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, l-avvanz tas-soċjetà tal-għarfien, u
l-iżvilupp msejjes fuq it-tkabbir 
ekonomiku bbilanċjat, għandu jkun 
stabbilit Programm dwar il-Kompetittività 
tal-Intrapriżi u l-SMEs (minn hawn ‘il 
quddiem "il-Programm").

(6) Sabiex ikun hemm kontribut lejn it-
tisħiħ tal-kompetittività sostenibbli tal-
intrapriżi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, sabiex jiġu appoġġati l-SMEs 
eżistenti, sabiex titħeġġeġ kultura 
intraprenditorjali u jiġi promoss il-ħolqien 
u t-tkabbir tal-SMEs, għandu jkun stabbilit 
Programm dwar il-Kompetittività tal-
Intrapriżi u l-SMEs (minn hawn ‘il 
quddiem "il-Programm").

Or. en

Ġustifikazzjoni

COSME għandu jipprijoritizza lill-SMEs eżistenti għall-appoġġ.

Emenda 83
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ikun hemm kontribut lejn it-
tisħiħ tal-kompetittività u s-sostenibilità

(6) Sabiex ikun hemm kontribut lejn it-
tisħiħ kemm tal-kompetittività kif ukoll is-
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tal-intrapriżi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, l-avvanz tas-soċjetà tal-għarfien, u 
l-iżvilupp msejjes fuq it-tkabbir ekonomiku 
bbilanċjat, għandu jkun stabbilit Programm 
dwar il-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-
SMEs (minn hawn ‘il quddiem "il-
Programm").

sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni, 
partikolarment l-SMEs, l-avvanz tas-
soċjetà tal-għarfien, u l-iżvilupp msejjes 
fuq it-tkabbir ekonomiku bbilanċjat, 
għandu jkun stabbilit Programm dwar il-
Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs
(minn hawn ‘il quddiem "il-Programm").

Or. en

Emenda 84
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex ikun hemm kontribut lejn it-
tisħiħ tal-kompetittività u s-sostenibilità
tal-intrapriżi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, l-avvanz tas-soċjetà tal-għarfien, u 
l-iżvilupp msejjes fuq it-tkabbir 
ekonomiku bbilanċjat, għandu jkun 
stabbilit Programm dwar il-Kompetittività 
tal-Intrapriżi u l-SMEs (minn hawn ‘il 
quddiem "il-Programm").

(6) Sabiex ikun hemm kontribut lejn it-
tisħiħ tal-kompetittività sostenibbli tal-
intrapriżi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, sabiex titħeġġeġ kultura 
intraprenditorjali u jiġi promoss il-
ħolqien u t-tkabbir tal-SMEs, għandu jkun 
stabbilit Programm dwar il-Kompetittività 
tal-Intrapriżi u l-SMEs (minn hawn ‘il 
quddiem "il-Programm").

Or. en

Emenda 85
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Sabiex ikun jista’ jikseb l-objettivi 
tiegħu u jappoġġa l-implimentazzjoni tal-
Att dwar in-Negozji ż-Żgħar, tal-inqas 
0.5% tal-baġit totali tal-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali 2014-2020 għandu jiġi
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allokat għall-implimentazzjoni ta' dan il-
programm.

Or. en

Emenda 86
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-kompetittività tal-politika tal-Unjoni 
hija maħsuba biex nistabbilixxu l-
arranġamenti istituzzjonali u politiċi li 
joħolqu l-kundizzjonijiet li taħthom l-
intrapriżi jistgħu jikbru b’mod sostenibbli.
Produttività mtejba hija sors dominanti ta' 
introjtu sostenibbli tat-tkabbir, li min-naħa 
tagħha tikkontribwixxi għal titjib fl-
istandards tal-għajxien. Il-kompetittività 
tiddependi wkoll fuq l-abbiltà tal-
kumpaniji sabiex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-
opportunitajiet bħalma hu s-Suq Uniku
Ewropew. Dan huwa speċjalment 
importanti għall-SMEs, li jirrappreżentaw 
99 % tal-intrapriżi fl-Unjoni, jipprovdu 
tnejn mit-tliet impjiegi eżistenti fis-settur 
privat, u 80 % tal-impjiegi ġodda, u 
jikkontribwixxi b’iktar min-nofs tat-total 
tal-valur miżjud maħluq mill-intrapriżi fl-
Unjoni. L-SMEs huma mutur ewlieni għat-
tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-
integrazzjoni soċjali.

(8) Il-kompetittività tal-politika tal-Unjoni 
hija maħsuba biex nistabbilixxu l-
arranġamenti istituzzjonali u politiċi li 
joħolqu l-kundizzjonijiet li taħthom l-
intrapriżi jistgħu jikbru b’mod sostenibbli.
Dan l-objettiv għadu ma nkisibx, u bil-
kontra, it-tkabbir, l-awtonomija u l-
iżvilupp sostenibbli ġew ostakolati, 
partikolarment għall-intrapriżi mikro, 
żgħar u ta’ daqs medju (MSMEs). 
Produttività mtejba hija sors dominanti ta' 
introjtu sostenibbli tat-tkabbir, li min-naħa 
tagħha tikkontribwixxi għal titjib fl-
istandards tal-għajxien. Il-kompetittività 
tiddependi wkoll fuq l-abbiltà tal-
kumpaniji sabiex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-
opportunitajiet maħluqa minn qafas 
ibbilanċjat ekonomikament għat-tessut 
industrijali Ewropew. Dan huwa 
speċjalment importanti għall-MSMEs, li 
jirrappreżentaw iktar minn 99 % tal-
intrapriżi fl-Unjoni, jipprovdu tnejn mit-
tliet impjiegi eżistenti fis-settur privat, u
iktar minn 80 % tal-impjiegi ġodda, u 
jikkontribwixxi b’iktar min-nofs tat-total 
tal-valur miżjud maħluq mill-intrapriżi fl-
Unjoni. L-MSMEs huma mutur ewlieni 
għat-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-
integrazzjoni soċjali.

Or. pt
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Emenda 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-kompetittività tal-politika tal-Unjoni 
hija maħsuba biex nistabbilixxu l-
arranġamenti istituzzjonali u politiċi li 
joħolqu l-kundizzjonijiet li taħthom l-
intrapriżi jistgħu jikbru b’mod sostenibbli.
Produttività mtejba hija sors dominanti ta' 
introjtu sostenibbli tat-tkabbir, li min-naħa 
tagħha tikkontribwixxi għal titjib fl-
istandards tal-għajxien. Il-kompetittività 
tiddependi wkoll fuq l-abbiltà tal-
kumpaniji sabiex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-
opportunitajiet bħalma hu s-Suq Uniku 
Ewropew. Dan huwa speċjalment 
importanti għall-SMEs, li jirrappreżentaw 
99 % tal-intrapriżi fl-Unjoni, jipprovdu 
tnejn mit-tliet impjiegi eżistenti fis-settur 
privat, u 80 % tal-impjiegi ġodda, u 
jikkontribwixxi b’iktar min-nofs tat-total 
tal-valur miżjud maħluq mill-intrapriżi fl-
Unjoni. L-SMEs huma mutur ewlieni għat-
tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-
integrazzjoni soċjali.

(8) Il-kompetittività tal-politika tal-Unjoni 
hija maħsuba biex nistabbilixxu l-
arranġamenti istituzzjonali u politiċi li 
joħolqu l-kundizzjonijiet li taħthom l-
intrapriżi jistgħu jikbru b’mod sostenibbli.
Il-kompetittività sostenibbli tirrifletti l-
abbiltà li tinkiseb u tinżamm il-
kompetittività ekonomika tal-intrapriżi 
skont l-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli. 
Produttività mtejba hija sors dominanti ta' 
introjtu sostenibbli tat-tkabbir, li min-naħa 
tagħha tikkontribwixxi għal titjib fl-
istandards tal-għajxien. Il-kompetittività 
tiddependi wkoll fuq l-abbiltà tal-
kumpaniji sabiex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-
opportunitajiet bħalma hu s-Suq Uniku 
Ewropew. Dan huwa speċjalment 
importanti għall-SMEs, li jirrappreżentaw 
99 % tal-intrapriżi fl-Unjoni, jipprovdu 
tnejn mit-tliet impjiegi eżistenti fis-settur 
privat, u 80 % tal-impjiegi ġodda, u 
jikkontribwixxi b’iktar min-nofs tat-total
tal-valur miżjud maħluq mill-intrapriżi fl-
Unjoni. L-SMEs huma mutur ewlieni għat-
tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-
integrazzjoni soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika tal-Emenda 3 (abbozz ta’ rapport): “Industrija” tiġi sostitwita b’“intrapriżi”, 
peress li dawn jinkludu intrapriżi mis-setturi ekonomiċi kollha.

Emenda 88
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-kompetittività tal-politika tal-Unjoni 
hija maħsuba biex nistabbilixxu l-
arranġamenti istituzzjonali u politiċi li 
joħolqu l-kundizzjonijiet li taħthom l-
intrapriżi jistgħu jikbru b’mod sostenibbli.
Produttività mtejba hija sors dominanti ta'
introjtu sostenibbli tat-tkabbir, li min-naħa 
tagħha tikkontribwixxi għal titjib fl-
istandards tal-għajxien. Il-kompetittività 
tiddependi wkoll fuq l-abbiltà tal-
kumpaniji sabiex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-
opportunitajiet bħalma hu s-Suq Uniku 
Ewropew. Dan huwa speċjalment 
importanti għall-SMEs, li jirrappreżentaw 
99 % tal-intrapriżi fl-Unjoni, jipprovdu 
tnejn mit-tliet impjiegi eżistenti fis-settur 
privat, u 80 % tal-impjiegi ġodda, u 
jikkontribwixxi b’iktar min-nofs tat-total 
tal-valur miżjud maħluq mill-intrapriżi fl-
Unjoni. L-SMEs huma mutur ewlieni għat-
tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-
integrazzjoni soċjali.

(8) Il-kompetittività tal-politika tal-Unjoni 
hija maħsuba biex nistabbilixxu l-
arranġamenti istituzzjonali u politiċi li 
joħolqu l-kundizzjonijiet li taħthom l-
intrapriżi jistgħu jikbru b’mod sostenibbli.
Produttività fir-riżorsi u l-enerġija mtejba 
hija sors dominanti ta' tkabbir sostenibbli, 
li min-naħa tagħha tikkontribwixxi għal 
titjib fl-istandards tal-għajxien. Il-
kompetittività tiddependi wkoll fuq l-
abbiltà tal-kumpaniji sabiex jieħdu vantaġġ 
sħiħ mill-opportunitajiet bħalma hu s-Suq 
Uniku Ewropew. Dan huwa speċjalment 
importanti għall-SMEs, li jirrappreżentaw 
99 % tal-intrapriżi fl-Unjoni, jipprovdu 
tnejn mit-tliet impjiegi eżistenti fis-settur 
privat, u 80 % tal-impjiegi ġodda, u 
jikkontribwixxi b’iktar min-nofs tat-total 
tal-valur miżjud maħluq mill-intrapriżi fl-
Unjoni. L-SMEs huma mutur ewlieni għat-
tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-
integrazzjoni soċjali.

Or. en

Emenda 89
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
“Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien 
abbundanti ta’ impjiegi”1 stmat li l-
politiki li jippromwovu tranżizzjoni lejn 
ekonomija ekoloġika bħall-politiki tal-
effiċjenza tar-riżorsi, l-effiċjenza 
enerġetika, u t-tibdil fil-klima jistgħu 
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jiġġeneraw aktar minn 9 miljun impjieg 
sal-2020 u b’mod partikolari fis-settur tal-
SMEs; l-istħarriġ tagħha jenfasizza li l-
ħolqien tal-impjiegi f’industriji ekoloġiċi 
kien pożittiv matul ir-reċessjoni meta 
mqabbel ma’ ħafna setturi oħra u huwa 
previst li jibqa’ sod fis-snin li ġejjin; 
Inizjattivi fil-livell tal-UE li jiffaċilitaw l-
isfruttar tal-potenzjal tal-impjiegi għat-
tkabbir ekoloġiku, partikolarment fi ħdan 
l-SMEs għandhom jiffurmaw parti minn 
dan il-Programm;
_______________
1 COM(2012)0173 final

Or. en

Emenda 90
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-kompetittività tpoġġiet taħt lenti fit-
tfassil tal-politika tal-Unjoni fis-snin riċenti 
minħabba fallimenti istituzzjonali, politiċi 
u tas-suq li qed jimminaw il-kompetittività
intrapriżi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs.

(9) Il-kompetittività tpoġġiet taħt lenti fit-
tfassil tal-politika tal-Unjoni fis-snin riċenti 
minħabba fallimenti tas-suq u tal-politiki
istituzzjonali li qed jimminaw il-
kompetittività tal-intrapriżi tal-Unjoni, 
partikolarment l-intrapriżi mikro, żgħar u 
ta’ daqs medju (MSMEs), li kuljum qed 
iħabbtu wiċċhom mad-dominanza tas-suq 
minn intrapriżi kbar u gruppi ekonomiċi.

Or. pt

Emenda 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-kompetittività tpoġġiet taħt lenti fit-
tfassil tal-politika tal-Unjoni fis-snin riċenti 
minħabba fallimenti istituzzjonali, politiċi 
u tas-suq li qed jimminaw il-kompetittività 
intrapriżi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs.

(9) Il-kompetittività tpoġġiet taħt lenti fit-
tfassil tal-politika tal-Unjoni fis-snin riċenti 
minħabba fallimenti istituzzjonali, politiċi 
u tas-suq li qed jimminaw il-kompetittività 
intrapriżi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, li, biex jiġi stabbiliti, għad iridu 
jħabbtu wiċċhom mal-piżijiet 
amministrattivi eċċessivi.

Or. en

Emenda 92
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Programm għandu għalhekk 
jindirizza fallimenti tas-suq li jaffettwaw il-
kompetittività fl-ekonomija tal-Unjoni fuq 
skala globali dovuti prinċipalment għal-
kwistjonijiet li jnawru l-kapaċità tal-
intrapriżi li jikkompetu mal-kontropartijiet 
tagħhom f’partijiet oħra tad-dinja.

(10) Il-Programm għandu għalhekk 
jindirizza fallimenti tas-suq li jaffettwaw il-
kompetittività fl-ekonomija tal-Unjoni fuq 
skala globali dovuti prinċipalment għal-
kwistjonijiet li jnawru l-kapaċità tal-
intrapriżi li jikkompetu mal-kontropartijiet 
tagħhom f’partijiet oħra tad-dinja, 
jiffavorixxi l-implimentazzjoni tal-
prijoritajiet tal-Istrateġija Ewropa 2020, 
bħall-innovazzjoni, l-ekonomija ekoloġija 
u r-reklutaġġ taż-żgħażagħ, japplika l-
prinċipji tal-'Att dwar in-Negozji ż-Żgħar’ 
(SBA), jiżgura l-koordinazzjoni mal-bqija 
tal-programmi Ewropej, iqis il-ħtiġijiet 
tal-SMEs u jissimplifika u jnaqqas il-
piżijiet amministrattivi li jħabbtu wiċċhom 
maħhom.

Or. es

Emenda 93
Rachida Dati
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Programm għandu għalhekk 
jindirizza fallimenti tas-suq li jaffettwaw il-
kompetittività fl-ekonomija tal-Unjoni fuq 
skala globali dovuti prinċipalment għal-
kwistjonijiet li jnawru l-kapaċità tal-
intrapriżi li jikkompetu mal-kontropartijiet 
tagħhom f’partijiet oħra tad-dinja.

(10) Il-Programm għandu għalhekk 
jindirizza fallimenti tas-suq li jaffettwaw il-
kompetittività fl-ekonomija tal-Unjoni fuq 
skala globali dovuti prinċipalment għal-
kwistjonijiet li jnawru l-kapaċità tal-
intrapriżi li jikkompetu mal-kontropartijiet 
tagħhom f’partijiet oħra tad-dinja. Dawn 
jinkludu fallimenti marbuta man-nuqqas 
ta’ reċiproċità bejn l-UE u l-kompetituri 
tagħha f’kundizzjonijiet għall-aċċess 
għas-swieq tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-azzjoni tal-UE għandu jkollha l-għan li tiżgura li l-prinċipju tar-reċiproċità hu applikat 
strettament, sabiex jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet għall-aċċess għas-suq Ewropew ikunu 
ġenwinament ġusti.

Emenda 94
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Programm għandu għalhekk 
jindirizza fallimenti tas-suq li jaffettwaw il-
kompetittività fl-ekonomija tal-Unjoni fuq 
skala globali dovuti prinċipalment għal-
kwistjonijiet li jnawru l-kapaċità tal-
intrapriżi li jikkompetu mal-kontropartijiet 
tagħhom f’partijiet oħra tad-dinja.

(10) Il-Programm għandu għalhekk 
jindirizza fallimenti tas-suq li jaffettwaw il-
kompetittività u s-sostenibbiltà fl-
ekonomija tal-Unjoni fuq skala globali 
dovuti prinċipalment għal-kwistjonijiet li 
jnawru l-kapaċità tal-intrapriżi li jinnovaw 
u jikkompetu mal-kontropartijiet tagħhom 
f’partijiet oħra tad-dinja.

Or. en
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Emenda 95
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-Programm għandu jappoġġa 
wkoll simplifikazzjoni amministrattiva, 
adattament tal-SME għall-għanijiet tal-
UE 2020 u l-aċċess tal-SMEs għall-
programmi rilevanti kollha tal-UE.

Or. en

Emenda 96
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju (u għalhekk 
hu rakkomandat li l-akronimu SME 
għandu jiġi sostitwit b’MSME). Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. . 
Għandha tingħata attenzjoni wkoll lill-
karatteristiċi speċifiċi u rekwiżiti tal-
intraprendituri żgħażagħ, intraprendituri 
potenzjali u ġodda u intraprendituri nisa, 
kif ukoll gruppi speċifiċi fil-mira, bħal 
pereżempju, il-migranti u l-intraprendituri 
li jappartjenu għal gruppi soċjalment 
żvantaġġati jew vulnerabbli bħalma huma 
persuni b’diżabilità. Il-Programm għandu 
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ċansijiet għall-intraprendituri. wkoll iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u 
jibqgħu intraprendituri u jiġu promossi it-
tieni ċansijiet għall-intraprendituri.

Or. pt

Emenda 97
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri.

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali u fl-
oqsma ta’ attività kollha relatati. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri.

Or. it

Emenda 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li 
jappartjenu għal gruppi soċjalment 
żvantaġġati jew vulnerabbli bħalma huma 
persuni b’diżabilità. Il-Programm għandu 
wkoll iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u 
jibqgħu intraprendituri u jiġu promossi it-
tieni ċansijiet għall-intraprendituri.

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Fl-
implimentazzjoni tal-Programm, il-
Kummissjoni għandha tinvolvi mill-qrib il-
partijiet interessati rilevanti, 
partikolarment l-organizzazzjonijiet tar-
rappreżentanti tal-SME, permezz tal-użu 
massimu possibbli ta’ strutturi eżistenti. 
Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-intrapriżi mikro, lill-intrapriżi impenjati 
fl-attivitajiet artiġjanali, lil dawk li jaħdmu 
għal rashom, lill-professjonijiet liberali u 
lill-intrapriżi soċjali. Għandha tingħata 
attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi speċifiċi 
u rekwiżiti tal-intraprendituri żgħażagħ, 
intraprendituri potenzjali u ġodda u 
intraprendituri nisa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

COSME huwa magħmul speċifikament għall-SMEs. Sabiex jinkisbu l-għanijiet tiegħu, huwa 
essenzjali li l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-SME jkunu involuti aktar. Pereżempju, 
il-KE għandha tappoġġja l-kollaborazzjoni mal-organizzazzjonijiet tal-SMEs fl-iżvilupp tal-
politika tal-SMEs u tqis l-opinjonijiet tagħhom meta tħejji l-objettivi tal-programm ta’ ħidma 
annwali. Hu importanti li, fid-definizzjoni tal-SMEs, COSME għandu jiffoka wkoll fuq dawk li 
jaħdmu għal rashom u fuq il-professjonijiet liberali.

Emenda 99
Henri Weber

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
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Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri.

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri. Din l-
attenzjoni partikolari għandha tinkludi 
kunsiderazzjoni ta’ kif jiġu promossi t-
trasferimenti tal-intrapriżi, l-ispin-offs, l-
ispinouts u d-dritt li l-intraprendituri 
jingħataw ċans ieħor.

Or. fr

Emenda 100
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
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żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri.

żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri. It-
trasferiment u t-teħid ta’ kontroll ta’ 
intrapriżi għandhom jiġu mħeġġa.

Or. de

Emenda 101
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri.

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda, intraprendituri nisa, ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom u gruppi speċifiċi fil-
mira, bħal pereżempju, il-migranti u l-
intraprendituri li jappartjenu għal gruppi 
soċjalment żvantaġġati jew vulnerabbli 
bħalma huma persuni b’diżabilità, kif ukoll 
l-impjegabilità ta’ żgħażagħ u taħriġ 
għall-intraprendituri u l-impjegati 
tagħhom. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
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ċansijiet għall-intraprendituri.

Or. es

Emenda 102
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri.

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 
żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani li l-esperjenza 
tagħhom u n-netwerks informali tagħhom 
jistgħu jkunu utli ħafna jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri.

Or. en

Emenda 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-
attivitajiet artiġjanali u lill-intrapriżi 
soċjali. Għandha tingħata attenzjoni wkoll 
lill-karatteristiċi speċifiċi u rekwiżiti tal-
intraprendituri żgħażagħ, intraprendituri 
potenzjali u ġodda u intraprendituri nisa, 
kif ukoll gruppi speċifiċi fil-mira, bħal 
pereżempju, il-migranti u l-intraprendituri 
li jappartjenu għal gruppi soċjalment 
żvantaġġati jew vulnerabbli bħalma huma 
persuni b’diżabilità. Il-Programm għandu 
wkoll iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u 
jibqgħu intraprendituri u jiġu promossi it-
tieni ċansijiet għall-intraprendituri.

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro u dawk artiġanali fi kwalunkwe 
settur ta’ attività. Għandha tingħata 
attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi speċifiċi 
u rekwiżiti tal-intraprendituri żgħażagħ, 
intraprendituri potenzjali u ġodda u 
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, il-
migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri.

Or. en

Emenda 104
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni tal-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriżi 
mikro, lill-intrapriżi impenjati fl-attivitajiet 
artiġjanali u lill-intrapriżi soċjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi 
speċifiċi u rekwiżiti tal-intraprendituri 

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-intrapriżi mikro u lill-SMEs, 
kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 li tikkonċerna d-
definizzjoni tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ 
daqs medju. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-intrapriżi mikro, lill-
intrapriżi impenjati fl-attivitajiet artiġjanali 
u lill-intrapriżi soċjali. Għandha tingħata 
attenzjoni wkoll lill-karatteristiċi speċifiċi 
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żgħażagħ, intraprendituri potenzjali u 
ġodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri.

u rekwiżiti tal-intraprendituri żgħażagħ, 
intraprendituri potenzjali u ġodda u 
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi fil-mira, bħal pereżempju, il-
migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soċjalment żvantaġġati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diżabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeġġeġ lil ċittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiġu promossi it-tieni 
ċansijiet għall-intraprendituri.

Or. ro

Emenda 105
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-grupp ta’ SMEs huwa strument 
ewlieni li jintuża biex tissaħħaħ il-
kapaċità tagħhom biex jinnovaw u jibdew 
joperaw fis-swieq barra xtuthom; forom
ta’ kooperazzjoni fost l-intrapriżi,bħal 
gruppi, netwerks ta’ kumpaniji u konsorji 
ta’ esportazzjoni għandhom ikunu 
appoġġati kif xieraq permezz ta’ politiki 
xierqa u strumenti.  

Or. it

Emenda 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-Programm għandu jiffinanzja 
attivitajiet li jgħinu biex jimminimizzaw il-
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piżijiet kollha fuq l-SMEs, kemm dawk 
regolatorji kif ukoll amministrattivi; 
minħabba l-ispejjeż tal-konformità li ta’ 
spiss ikunu għoljin u l-impatti indiretti ta’ 
leġiżlazzjoni, bħat-tnaqqis tal-ambitu 
għall-innovazzjoni, l-SMEs u b’mod 
partikolari l-intrapriżi mikro, il-
Programm għandu jinvestiga wkoll 
każijiet speċifiċi fejn dawn l-intrapriżi 
jibbenefikaw minn reġim eħfef, billi 
jitqiesu kif xieraq il-valutazzjonijiet tal-
impatt;

Or. en

Emenda 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħafna mill-problemi tal-kompetittività 
tal-Unjoni jinvolvu diffikultajiet tal-SMEs 
biex ikollhom l-aċċess għall-finanzi 
minħabba li jitħabtu biex juru l-valur tal-
kreditu tagħhom u jkollhom diffikultajiet 
biex jiksbu aċċess għall-kapital tar-riskju.
Dan għandu effett negattiv fuq il-livell u l-
kwalità ta’ intrapriżi ġodda maħluqa u fuq 
it-tkabbir tal-intrapriżi. Il-valur miżjud 
għall-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji 
proposti tinsab inter alia fit-tisħiħ tas-Suq 
Uniku għall-kapital ta’ riskju u fl-iżvilupp 
tas-suq tal-finanzjament tal-SMEs pan-
Ewropew. L-azzjonijiet tal-Unjoni 
għandhom ikunu kumplimentarji għall-użu 
tal-istrumenti finanzjarji tal-Istati Membri 
għall-SMEs. L-entitajiet delegati bl-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet għandhom 
jiżguraw addizzjonalità u se jevitaw 
finanzjament doppju permezz ta’ riżorsi 
tal-UE.

(12) Ħafna mill-problemi tal-kompetittività 
tal-Unjoni jinvolvu diffikultajiet tal-SMEs 
biex ikollhom l-aċċess għall-finanzi 
minħabba li jitħabtu biex juru l-valur tal-
kreditu tagħhom u jkollhom diffikultajiet 
biex jiksbu aċċess għall-kapital tar-riskju.
Dan għandu effett negattiv fuq il-livell u l-
kwalità ta’ intrapriżi ġodda maħluqa u fuq 
it-tkabbir tal-intrapriżi. Il-valur miżjud 
għall-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji 
proposti tinsab inter alia fit-tisħiħ tas-Suq 
Uniku għall-kapital ta’ riskju u fl-iżvilupp 
tas-suq tal-finanzjament tal-SMEs pan-
Ewropew. L-azzjonijiet tal-Unjoni 
għandhom ikunu kumplimentarji għall-użu 
tal-istrumenti finanzjarji tal-Istati Membri 
għall-SMEs. L-entitajiet delegati bl-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet għandhom 
jiżguraw addizzjonalità u se jevitaw 
finanzjament doppju permezz ta’ riżorsi 
tal-UE. Barra minn hekk, iż-żieda fl-
aċċess għal servizzi bankarji affordabbli 
għal entitajiet żgħar u mikroentitajiet 
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f’ġuriżdizzjonijiet u muniti multipli se 
tkun kruċjali fl-iżvilupp tat-tkabbir fl-
esportazzjoni;

Or. en

Emenda 108
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-istħarriġ juri wkoll li mhux biss l-
aċċess għall-finanzi iżda wkoll l-aċċess 
għall-ħiliet, inklużi ħiliet maniġerjali u 
tal-għarfien huma fatturi kritiċi għall-
SMEs biex jaċċessaw il-fondi eżistenti, 
biex jinnovaw, jikkompetu u jikbru. It-
twassil ta’ strumenti finanzjarji għandu 
għalhekk jiġi akkumpanjat minn żvilupp 
ta’ skemi ta’ mentoring u kowċing u t-
twassil ta’ servizzi tan-negozju bbażati fuq 
l-għarfien.

Or. en

Emenda 109
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Għandha tittieħed ukoll inizjattiva 
biex jiġi valutat kif inizjattivi ta’ 
finanzjament innovattivi bħal 
crowdfunding jistgħu jibbenefikaw 
minnhom intraprendituri ġodda u SMEs, 
jekk u kif għandhom jiġu promossi fil-
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livell tal-UE u jevalwaw jekk hemmx il-
ħtieġa għal qafas legali għall-iżvilupp ta’ 
prattiki bħal dawn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Crowdfunding jippermetti sors ikbar ta’ investiture żgħar biex jinvestu fi proġetti u negozi 
żgħar, normalment permezz ta’ portals tal-internet. Fl-Istati Uniti, il-Jumpstart Our Business 
Startups Act jew il-JOBS Act, ġie adottat bil-ħsieb li jiġi mħeġġeġ il-finanzament ta’ negozji 
żgħar u jipprovdi għal qafas legali għal crowdfunding, bilanċjar tal-protezzjoni tal-investitur 
mal-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku.

Emenda 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi
(“in-Netwerk”) wera li kien ta’ valur 
miżjud għall-SMEs Ewropej bħala “one-
stop-shop” ta’ appoġġ għan-negozji billi 
għin intrapriżi biex itejbu l-kompetittività 
tagħhom u jesploraw l-opportunitajiet 
kummerċjali fis-Suq Uniku u lil hinn. It-
tħaffif tal-metodoloġiji u l-metodi ta’ 
ħidma u d-dispożizzjonijiet ta’ dimensjoni 
Ewropea għal servizzi ta' appoġġ għan-
negozju jistgħu jinkisbu biss fil-livell tal-
Unjoni. B’mod partikolari, in-Netwerk 
għin lill-SMEs isibu kooperazzjoni jew 
sħab ta’ trasferiment tat-teknoloġija, jiksbu 
pariri dwar sorsi ta’ finanzjament u dwar il-
proprjetà intellettwali u dwar l-eko-
innovazzjoni u l-produzzjoni sostenibbli.
Kiseb ukoll rispons dwar il-leġiżlazzjoni u 
l-istandards tal-Unjoni. L-Għarfien espert 
uniku tiegħu huwa partikolarment 
importanti sabiex jingħelbu l-assimetriji fl-
informazzjoni u jittaffew l-ispejjeż tat-
transazzjoni assoċjati ma’ tranżazzjonijiet 
transkonfinali. Madankollu, il-prestazzjoni 
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tan-Netwerk għandha titjieb aktar, 
notevolment billi jinkisbu kooperazzjoni 
iktar mill-qrib bejn in-Netwerk u l-Punti 
ta’ Kuntatt Nazzjonali (NCPs) ta’ 
Orizzont 2020, bl-integrazzjoni ulterjuri 
tal-internazzjonalizzazzjoni u s-servizzi ta’ 
innovazzjoni, it-titjib tal-kooperazzjoni 
tan-Netwerk ma’ partijiet interessati oħra 
u strutturi ta’ appoġġ diġà eżistenti, żieda 
fil-konsultazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ospitanti, tnaqqis fil-
burokrazija, titjib tal-appoġġ tal-IT u titjib 
tal-profil tan-Netwerk. Sabiex titjieb aktar 
il-prestazzjoni tan-Netwerk, il-
Kummissjoni għandha tieħu kont tal-
istrutturi ta’ governanza differenti fl-UE 
kollha f’kollaborazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tal-SMEs u l-aġenziji 
ta’ innovazzjoni. Il-kompiti tan-Netwerk 
għandhom jiġu stabbiliti fil-Programm, 
inkluża informazzjoni, rispons, 
kooperazzjoni tan-negozju u servizzi ta’ 
internazzjonalizzazzjoni fis-Suq Uniku u 
fil-pajjiżi terzi, servizzi ta’ innovazzjoni u 
servizzi li jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
SMEs f’Orizzont 2020.

Or. en

(Ara l-Artikolu 9a, Anness Ia (ġdid))

Ġustifikazzjoni

Modifika tal-Emenda 7 (abbozz ta’ rapport) fir-rigward tal-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali taħt 
Orizzont 2020 u żidiet rigward it-titjib potenzjali (kooperazzjoni tan-Netwerk ma’ partijiet 
interessati oħrajn u strutturi ta’ appoġġ eżistenti, integrazzjoni ta’ internazzjonalizzazzjoni u 
servizzi ta’ innovazzjoni) u l-kompiti tan-Netwerk li għandhom jiġu stabbiliti f’dan ir-
Regolament.

Emenda 111
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.
Madankollu, l-istruttura tal-EEN ma 
tipprovdix għal kwalità ugwali ta’ servizzi 
madwar l-Unjoni. L-istruttura ta’ 
governanza għandha għalhekk tissaħħaħ 
bil-ħsieb li tiżdied l-effettività tan-Netwerk 
sabiex titnaqqas il-burokrazija, jitjieb l-
appoġġ tal-IT u jittejjeb il-profil tan-
Netwerk. il-Kummissjoni għandha tqis id-
diversi strutturi ta’ governanza u tuża 
metodi fl-Istati Membri u għandha 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Punti ta’ 
Kuntatt Nazzjonali (NCPs) ta’ Orizzont 
2020.

Or. en

Emenda 112
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. Madankollu, jeħtieġ li 
jsir iktar biex tittejjeb l-effettività, 
partikolarment fir-rigward tal-impenn 
min-naħa tal-SMEs tas-servizzi proposti, 
filwaqt li l-firxa ġeografika żbilanċata 
tiegħu hi wkoll kwistjoni li jeħtieġ li tiġi 
indirizzata. It-tħaffif tal-metodoloġiji u l-
metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet ta’ 
dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.

Or. en

Emenda 113
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi (13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
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wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.

wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali. Sabiex 
jiġi żgurat it-tixrid l-iktar effettiv ta’ 
informazzjoni, in-Netwerk Ewropa għall-
Intrapriża għandu jkollu l-għan li jibgħat 
pakkett ta’ informazzjoni lil kumpaniji 
reġistrati reċentement.

Or. en

Emenda 114
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
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ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.

ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.
Minkejja s-suċċess viżibbli li diġà nkiseb, 
l-intrapriżi għad jeħtieġu li jiġu infurmati 
bl-attivitajiet tal-EEN u jiġi sfruttat kemm 
jista’ jkun il-potenzjal tiegħu, peress li 
parir mhux adegwat hu ostakolu għall-
SMEs li għandhom l-għan li jżidu fit-
tkabbir u l-kompetittività.

Or. de

Emenda 115
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
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teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.

teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.
Organizzazzjonijiet ta’ rappreżentanti tal-
SMEs għandhom ikunu involuti mill-qrib 
fl-elaborazzjoni u l-funzjonament tan-
Netwerk, peress li għandhom kuntatt mill-
qrib mal-grupp fil-mira.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara wkoll l-Artikolu 9b

Emenda 116
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ servizzi 
ta’ appoġġ għan-negozji billi għin 
intrapriżi biex itejbu l-kompetittività 
tagħhom u jesploraw l-opportunitajiet 
kummerċjali fis-Suq Uniku u f’pajjiżi terzi.
It-tħaffif tal-metodoloġiji u l-metodi ta’ 
ħidma u d-dispożizzjonijiet ta’ dimensjoni 
Ewropea għal servizzi ta' appoġġ għan-
negozju jistgħu jinkisbu biss fil-livell tal-
Unjoni. B’mod partikolari, in-Netwerk 
għin lill-SMEs isibu kooperazzjoni jew 
sħab ta’ trasferiment tat-teknoloġija
f’pajjiżi barranin, jiksbu pariri dwar sorsi 
ta’ finanzjament u dwar il-proprjetà 
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produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.

intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali. In-
Netwerk inkoraġġixxa b’suċċess ukoll il-
parteċipazzjoni tal-SMEs fi programmi ta’ 
fondi tal-UE bħas-Seba’ Programm Qafas 
(FP7).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu deskritti l-kompiti attwali u l-kisbiet tan-Netwerk b'mod komprensiv, għandu 
jissemma l-kompitu importanti tat-tħeġġiġ tal-parteċipazzjoni tal-SME fil-programmi ta’ 
fondi tal-UE.

Emenda 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 

(13) In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriżi 
wera li kien ta’ valur miżjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoġġ 
għan-negozji billi għin intrapriżi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerċjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloġiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispożizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoġġ għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloġija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
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rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali.

rispons dwar il-leġiżlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeż tat-transazzjoni assoċjati 
ma’ tranżazzjonijiet transkonfinali. Il-
kooperazzjoni mal-inizjattivi ta’ aċċess 
għas-suq l-oħrajn fil-livell tal-UE u dak 
nazzjonali hija kruċjali biex tittejjeb l-
internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs 
Ewropej.

Or. en

Emenda 118
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Skont l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, li stieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex jappoġġaw u jinkoraġġixxu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-tkabbir tas-
swieq barra l-Unjoni, l-UE tappoġġa 
netwerk ta’ Organizzazzjonijiet ta’ 
Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fiċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Ġappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fiċ-
Ċentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloġija fl-Indja, ċentri tal-SMEs tal-
UE fiċ-Ċina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fiċ-Ċina. Valur miżjud 

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Skont l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, li stieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex jappoġġaw u jinkoraġġixxu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-tkabbir tas-
swieq barra l-Unjoni, l-UE tappoġġa 
netwerk ta’ Organizzazzjonijiet ta’ 
Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fiċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Ġappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fiċ-
Ċentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloġija fl-Indja, ċentri tal-SMEs tal-
UE fiċ-Ċina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fiċ-Ċina. Valur miżjud 
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Ewropew jinħoloq bil-ġabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali.

Ewropew jinħoloq bil-ġabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali. Meta 
jaqgħu dawn il-miżuri ta’ appoġġ u 
assistenza, speċjalment bħala riżultat tal-
ostakoli eċċessivi li jostakolaw in-negozji 
barranin, dan in-netwerk jinforma lill-
awtoritajiet nazzjonali u Ewropej bil-
problemi rilevanti sabiex jitqiesu miżuri 
xierqa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Netwerks li jgħinu lill-SMEs jiżviluppaw internazzjonalment huma strument b’saħħtu li 
jiffaċilita li informazzjoni tingħadda lill-awtoritajiet b'mod affidabbli. Dawn in-netwerks 
għandhom jiġu mħeġġa biex jinfurmaw lill-awtoritajiet nazzjonali u Ewropej kompetenti bid-
diffikultajiet kollha li l-SMEs iħabbtu wiċċhom magħhom fis-swieq barranin, sabiex dawn l-
awtoritajiet ikunu jistgħu jivvalutaw jekk is-sħab kummerċjali inkwistjoni qegħdin 
jirrispettaw id-dmir tagħhom ta’ reċiproċità.

Emenda 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Skont l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, li stieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex jappoġġaw u jinkoraġġixxu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-tkabbir tas-
swieq barra l-Unjoni, l-UE tappoġġa 

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Skont l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, li stieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex jappoġġaw u jinkoraġġixxu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-tkabbir tas-
swieq barra l-Unjoni, l-UE tappoġġa 
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netwerk ta’ Organizzazzjonijiet ta’ 
Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fiċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Ġappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fiċ-
Ċentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloġija fl-Indja, ċentri tal-SMEs tal-
UE fiċ-Ċina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fiċ-Ċina. Valur miżjud 
Ewropew jinħoloq bil-ġabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali.

netwerk ta’ Organizzazzjonijiet ta’ 
Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fiċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Ġappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fiċ-
Ċentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloġija fl-Indja, ċentri tal-SMEs tal-
UE fiċ-Ċina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fiċ-Ċina. Valur miżjud 
Ewropew jinħoloq bil-ġabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali. Servizzi 
bħal dawn jistgħu, fost affarijiet oħra, 
jinkludu informazzjoni dwar id-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali, l-istandards u l-
opportunijiet ta’ akkwist pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir tal-aħħar sentenza tal-Emenda 8 (abbozz ta’ rapport): Peress li l-Kummissjoni qed 
twettaq eżerċizzju ta’ mmappjar fuq is-servizzi ta’ appoġġ eżistenti fil-pajjiżi terzi taħt is-CIP, 
m’hemmx bżonn lid an jintalab f’dan ir-Regolament. Sabiex jiġi ċċarat li l-lista suġġerita ta’ 
servizzi ta’ appoġġ hija ta’ natura indikattiva, “għandhom” għandha tinbidel f’“jistgħu”.

Emenda 120
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
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jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Skont l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, li stieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex jappoġġaw u jinkoraġġixxu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-tkabbir tas-
swieq barra l-Unjoni, l-UE tappoġġa 
netwerk ta’ Organizzazzjonijiet ta’ 
Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fiċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Ġappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fiċ-
Ċentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloġija fl-Indja, ċentri tal-SMEs tal-
UE fiċ-Ċina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fiċ-Ċina. Valur miżjud 
Ewropew jinħoloq bil-ġabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali.

jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Stħarriġ tal-Eurobarometer 
tal-2012 juri wkoll il-potenzjal mhux 
sfruttat għat-tkabbir tal-SMEs tal-UE fis-
swieq Ekoloġiċi, fl-Ewropa kif ukoll 
barra, f'termini ta' 
internazzjonalizzazzjoni u aċċess għall-
akkwist pubbliku. Skont l-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar, li stieden lill-Unjoni u l-
Istati Membri biex jappoġġaw u 
jinkoraġġixxu lill-SMEs jibbenefikaw mit-
tkabbir tas-swieq barra l-Unjoni, l-UE 
tappoġġa netwerk ta’ Organizzazzjonijiet 
ta’ Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fiċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Ġappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fiċ-
Ċentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloġija fl-Indja, ċentri tal-SMEs tal-
UE fiċ-Ċina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fiċ-Ċina. Valur miżjud 
Ewropew jinħoloq bil-ġabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stħarriġ Flash tal-Eurobarometer 342 "SMES lejn effiċjenza fir-riżorsi & swieq ekoloġiċi" li 
twettaq f’Jannar - Frar 2012 u ġie ippubblikat f’Marzu 2012

Emenda 121
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Skont l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, li stieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex jappoġġaw u jinkoraġġixxu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-tkabbir tas-
swieq barra l-Unjoni, l-UE tappoġġa 
netwerk ta’ Organizzazzjonijiet ta’ 
Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fiċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Ġappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fiċ-
Ċentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloġija fl-Indja, ċentri tal-SMEs tal-
UE fiċ-Ċina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fiċ-Ċina. Valur miżjud 
Ewropew jinħoloq bil-ġabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali.

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Skont l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, li stieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex jappoġġaw u jinkoraġġixxu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-tkabbir tas-
swieq barra l-Unjoni, l-UE tappoġġa 
netwerk ta’ Organizzazzjonijiet ta’ 
Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fiċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Ġappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fiċ-
Ċentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloġija fl-Indja, ċentri tal-SMEs tal-
UE fiċ-Ċina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fiċ-Ċina. Valur miżjud 
Ewropew jinħoloq bil-ġabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali. Servizzi 
bħal dawn għandhom jinkludu 
informazzjoni dwar id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali, l-istandards u r-
regoli u l-opportunijiet ta’ akkwist 
pubbliku. L-effettività tal-iskemi ta’ 
appoġġ tal-UE għandha tiġi valutata 
abbażi tal-‘immappjar’ ta’ skemi ta’ 
appoġġ Ewropej, lokali, reġjonali u 
nazzjonali eżistenti qabel ma jiġu 
introdotti skemi ġodda. 

Or. en
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Emenda 122
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Skont l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, li stieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex jappoġġaw u jinkoraġġixxu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-tkabbir tas-
swieq barra l-Unjoni, l-UE tappoġġa 
netwerk ta’ Organizzazzjonijiet ta’ 
Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fiċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Ġappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fiċ-
Ċentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloġija fl-Indja, ċentri tal-SMEs tal-
UE fiċ-Ċina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fiċ-Ċina. Valur miżjud 
Ewropew jinħoloq bil-ġabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali.

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Skont l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, li stieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex jappoġġaw u jinkoraġġixxu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-tkabbir tas-
swieq barra l-Unjoni, l-UE tappoġġa 
netwerk ta’ Organizzazzjonijiet ta’ 
Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fiċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Ġappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fiċ-
Ċentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloġija fl-Indja, ċentri tal-SMEs tal-
UE fiċ-Ċina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fiċ-Ċina. Valur miżjud 
Ewropew jinħoloq bil-ġabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali.
B’hekk, bħala l-ewwel pass, għandhom 
jiġi stabbilit inventarju tas-servizzi ta’ 
konsulenza eżistenti kollha qabel ma l-
Kummissjoni Ewropea ssir iktar involuta. 
Bħala l-pass li jmiss, assoċjazzjonijiet tal-
SMEs għandhom jiġu kkonsultati.

Or. de
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Emenda 123
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Skont l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar, li stieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex jappoġġaw u jinkoraġġixxu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-tkabbir tas-
swieq barra l-Unjoni, l-UE tappoġġa 
netwerk ta’ Organizzazzjonijiet ta’ 
Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fiċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Ġappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fiċ-
Ċentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloġija fl-Indja, ċentri tal-SMEs tal-
UE fiċ-Ċina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fiċ-Ċina. Valur miżjud 
Ewropew jinħoloq bil-ġabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali.

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm ġewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq bażi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiżhom. Madankollu, 90% tat-tkabbir 
se jiġi ġġenerat barra l-Unjoni fil-futur. 
Skont l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar, li 
stieden lill-Unjoni u l-Istati Membri biex 
jappoġġaw u jinkoraġġixxu lill-SMEs 
jibbenefikaw mit-tkabbir tas-swieq barra l-
Unjoni, l-UE tappoġġa netwerk ta’ 
Organizzazzjonijiet ta’ Negozju Ewropej 
f’aktar minn 20 suq barrani. Dan jipprovdi 
għajnuna finanzjarja fiċ-Ċentru għall-
Kooperazzjoni Industrijali UE-Ġappun, 
korpi tan-negozju f’Ħong Kong, l-Malasja 
u Singapor kif ukoll fiċ-Ċentru Ewropew 
għan-Negozju u t-Teknoloġija fl-Indja, 
ċentri tal-SMEs tal-UE fiċ-Ċina u fit-
Tajlandja u l-Helpdesk għall-SMEs dwar 
id-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali fiċ-
Ċina. Valur miżjud Ewropew jinħoloq bil-
ġabra flimkien tal-isforzi nazzjonali f’dan 
il-qasam, tkun evitata d-duplikazzjoni, tkun 
promossa l-kooperazzjoni u billi jkunu 
offruti servizzi li jonqoshom il-massa 
kritika li kieku jkunu provduti fil-livell 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi enfasizzata l-importanza ta’ swieq ta’ pajjiżi terzi għat-tkabbir fil-futur fl-UE
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Emenda 124
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-attivitajiet f’dan il-qasam jistgħu 
joħolqu kundizzjonijiet ugwali għall-
SMEs meta jippjanaw biex isiru attivi 
barra minn pajjiżhom. Attivitajiet bħal 
dawn għandhom, fost l-oħrajn, jinkludu 
informazzjoni fuq id-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali u l-istandards tekniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Drittijiet tal-proprjetà intellettwali u standards tekniċi ta’ spiss joħolqu ostakoli għall-
internazzjonalizzazzjoni. Għalhekk, għandha ssur referenza espliċita ta’ dawn l-aspetti 
importanti.

Emenda 125
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-attivitajiet f’dan il-qasam jistgħu 
joħolqu kundizzjonijiet ugwali għall-
SMEs meta jippjanaw biex isiru attivi 
barra minn pajjiżhom. Attivitajiet bħal 
dawn għandhom, fost l-oħrajn, jinkludu 
informazzjoni fuq id-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali u l-istandards tekniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Drittijiet tal-proprjetà intellettwali u standards tekniċi ta’ spiss joħolqu ostakoli għall-
internazzjonalizzazzjoni. Għalhekk, għandha ssur referenza espliċita ta’ dawn l-aspetti 
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importanti.

Emenda 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Biex tittejjeb il-kompetittività tal-
intrapriżi Ewropej, notevolment l-SMEs, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
bżonn joħolqu ambjent kummerċjali 
favorevoli. L-interessi tal-SMEs u s-setturi 
li fihom huma l-iktar attivi jeħtieġu 
attenzjoni partikulari. Inizjattivi fil-livell 
tal-Unjoni huma meħtieġa biex ikunu 
żviluppati opportunitajiet indaqs għall-
SMEs u biex ikunu skambjati 
informazzjoni u għarfien fuq skala 
Ewropea.

(15) Biex tittejjeb il-kompetittività tal-
intrapriżi Ewropej, notevolment l-SMEs, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
bżonn joħolqu ambjent kummerċjali 
favorevoli. L-interessi tal-SMEs u s-setturi 
li fihom huma l-iktar attivi jeħtieġu 
attenzjoni partikulari. Inizjattivi fil-livell 
tal-Unjoni huma meħtieġa biex ikunu 
żviluppati opportunitajiet indaqs għall-
SMEs u biex ikunu skambjati 
informazzjoni u għarfien fuq skala 
Ewropea. Hu importanti li jiġu żviluppati 
teknoloġiji ta' pjattaforma li jwasslu għal 
vantaġġ kompetittiv u fit-tmexxija f’għadd 
kbir ta’ setturi li għandhom impatt 
ekonomiku.

Or. en

Emenda 127
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Biex tittejjeb il-kompetittività tal-
intrapriżi Ewropej, notevolment l-SMEs, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
bżonn joħolqu ambjent kummerċjali 
favorevoli. L-interessi tal-SMEs u s-setturi 
li fihom huma l-iktar attivi jeħtieġu 

(15) Biex tittejjeb il-kompetittività tal-
intrapriżi Ewropej, notevolment l-SMEs, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
bżonn joħolqu ambjent kummerċjali 
favorevoli. L-interessi tal-SMEs u s-setturi 
li fihom huma l-iktar attivi jeħtieġu 
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attenzjoni partikulari. Inizjattivi fil-livell 
tal-Unjoni huma meħtieġa biex ikunu 
żviluppati opportunitajiet indaqs għall-
SMEs u biex ikunu skambjati 
informazzjoni u għarfien fuq skala 
Ewropea.

attenzjoni partikulari. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura l-involviment xieraq ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ rappreżentanti tal-
SMEs u atturi oħra bħal korpi ta’ 
standardizzazzjoni, organizzazzjonijiet 
tax-xogħol u tas-soċjetà ċivili, fl-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni tal-inizjattivi tal-
Unjoni. Inizjattivi fil-livell tal-Unjoni 
huma meħtieġa biex ikunu żviluppati 
opportunitajiet indaqs għall-SMEs u biex 
ikunu skambjati informazzjoni u għarfien 
fuq skala Ewropea.

Or. en

Emenda 128
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Biex tittejjeb il-kompetittività tal-
intrapriżi Ewropej, notevolment l-SMEs, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
bżonn joħolqu ambjent kummerċjali 
favorevoli. L-interessi tal-SMEs u s-setturi 
li fihom huma l-iktar attivi jeħtieġu 
attenzjoni partikulari. Inizjattivi fil-livell 
tal-Unjoni huma meħtieġa biex ikunu 
żviluppati opportunitajiet indaqs għall-
SMEs u biex ikunu skambjati 
informazzjoni u għarfien fuq skala 
Ewropea.

(15) Biex tittejjeb il-kompetittività tal-
intrapriżi Ewropej, notevolment l-SMEs, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
bżonn joħolqu ambjent kummerċjali 
favorevoli. L-interessi tal-SMEs, 
partikolarment f’termini ta’ tnaqqis tal-
piż amministrattiv, u s-setturi li fihom 
huma l-iktar attivi jeħtieġu attenzjoni 
partikulari. Inizjattivi ambizzjużi fil-livell 
tal-Unjoni huma meħtieġa biex ikunu 
żviluppati opportunitajiet indaqs għall-
SMEs u biex ikunu skambjati 
informazzjoni u għarfien fuq skala 
Ewropea.

Or. de

Emenda 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-Programm għandu jappoġġja 
wkoll l-iżvilupp ta’ politika dwar l-SMEs 
u kooperazzjoni bejn dawk li jfasslu l-
politika u l-organizzazzjonijiet 
rappreżentanti tal-SMEs, pereżempju 
permezz tal-finanzjament ta’ laqgħat, 
rapporti u bażijiet ta' dejta. Attivitajiet 
bħal dawn għandhom jiffokaw fuq l-
iffaċilitar tal-aċċess tal-SMEs għal 
programmi u t-tnaqqis tal-piżijiet 
regolatorji globali, partikolarment il-
piżijiet amministrattivi tagħhom. B’mod 
partikolari, l-Unjoni għandha tistabbilixxi 
miri ġodda u ambizzjużi biex tnaqqas il-
piż amministrattiv nett fil-leġiżlazzjoni 
kollha rilevanti tal-Unjoni b’25% sal-
2020. Il-mira kwantitattiva għand tkun 
ikkumplimentata minn miri kwalitattivi, 
abbażi tal-ħtiġijiet ta’ negozji u SMEs 
b’mod partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jikkumplimenta mira kwantitattiva għat-tnaqqis ta’ piżijiet amministrattivi. Ir-rapporteur 
iqis bħala utli li jiġu stabbiliti miri kwalitattivi, bl-adozzjoni ta’ approċċ “minn isfel għal 
fuq”.

Emenda 130
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Sabiex titjieb iktar il-kompetittività 
ta’ intrapriżi Ewropej, is-suq Ewropew 
tal-akkwist pubbliku għandu jkun 
aċċessibbli faċilment għall-SMEs. Sabiex 
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jinkiseb tnaqqis fl-ispejjeż kif ukoll żieda 
fil-parteċipazzjoni tal-SMEs, l-użu tal-
akkwist elettroniku (akkwist-e) għandu 
jitħeġġeġ skont il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "Strateġija għall-akkwist 
elettroniku"1 u d-Direttiva dwar l-
"Akkwist Pubbliku"2

_______________
1 COM(2012)0179
2 COM(2011)0896

Or. en

Emenda 131
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-kompetittività ta’ kumpaniji 
Ewropej barra l-UE tiddependi wkoll fuq 
l-abbiltà li jibnu fundamenti sodi fl-
Ewropa u jikkompetu fuq livell indaqs 
mal-kompetituri tagħhom fis-suq globali. 
L-awtoritajiet nazzjonali u Ewropej 
kompetenti għandhom jappoġġaw lill-
SMEs li jipproduċu fl-Ewropa billi 
jżommulhom 20% mill-kuntratti tal-
akkwist pubbliku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Xi wħud mill-kompetituri tal-UE jiffavorixxu lill-intrapriżi tagħhom stess meta jagħtu 
kuntratti ta’ akkwist pubbliku. Biex jiġu protetti l-impjiegi tagħna u l-kompetittività tan-
negozji tagħna, l-Unjoni Ewropea għandha żżomm sehem tal-kuntratti tal-akkwist pubbliku 
tagħha għal negozji li jipproduċu fl-Ewropa. Dan jiffaċilita lill-SMEs biex jikbru u 
jiżviluppaw, u b’hekk itejbu l-abilità tagħhom biex jaffaċċjaw il-kompetizzjoni internazzjonali 
iktar ‘il quddiem.
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Emenda 132
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-Programm għandu jappoġġja 
wkoll l-iżvilupp ta’ politika dwar l-SMEs 
pereżempju permezz tal-finanzjament ta’ 
laqgħat, rapporti u bażijiet ta' data. 
Attivitajiet bħal dawn għandhom jiffokaw 
fuq l-iffaċilitar tal-aċċess tal-SMEs għal 
programmi u t-tnaqqis tal-piż regolatorju 
globali, partikolarment il-piżijiet 
amministrattivi. Approċċ ambizzjuż li 
jiffoka fuq in-negozju għandu jiġi 
applikat biex jiżgura li t-tnaqqis tal-piż 
regolatorju, inkluż il-piż amministrattiv, 
jimmira lejn ħtiġijiet prattiċi identifikati 
min-negozju, partikolarment l-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm suppost jimplimenta l-SBA u għalhekk għandu jikkontribwixxi għal iktar żvilupp 
tal-politika tal-SME. It-tnaqqis tal-piż amministrattiv hu parti importanti u l-Kummissjoni 
għandha tisma’ lin-negozji f’dan ir-rigward u tipprovdihom bl-aqwa kundizzjonijiet possibbli 
għat-tkabbir tagħhom issa.

Emenda 133
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Ambjent kummerċjali aktar 
favorevoli għall-intrapriżi tal-Unjoni 
għandu jinkiseb permezz ta’ miżuri li 
jtejbu d-disinn, l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni tal-politiki u miżuri li 
jinkoraġġixxu kooperazzjoni fit-tfassil tal-
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politiki u l-iskambju tal-prattiki tajba 
inkluż dwar it-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv. Miżuri bħal dawn jistgħu 
jinkludu studji, valutazzjonijiet tal-impatt, 
evalwazzjonijiet u konferenzi kif ukoll l-
istabbiliment ta’ gruppi konsultattivi fil-
livell tal-UE bħall-Grupp ta’ Livell Għoli 
ta’ Partijiet Interessati Indipendenti dwar 
il-Piżijiet Amministrattivi. B’mod 
partikolari, l-Unjoni għandha tistabbilixxi 
miri ġodda u ambizzjużi biex tnaqqas il-
piż amministrattiv nett fil-leġiżlazzjoni 
kollha rilevanti tal-Unjoni b’25% sal-
2020.

Or. en

Emenda 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-Programm għandu jappoġġja 
wkoll l-iżvilupp ta’ politika dwar l-SMEs 
u kooperazzjoni bejn dawk li jfasslu l-
politika, l-organizzazzjonijiet ta’ 
rappreżentanti tal-SMEs, l-awtoritajiet 
reġjonali u intermedjarji finanzjarji, ukoll 
permezz tal-finanzjament ta’ laqgħat, 
rapporti u bażijiet ta' data. Attivitajiet 
bħal dawn għandhom jiffokaw fuq l-
iffaċilitar tal-aċċess tal-SMEs għal 
programmi u t-tnaqqis tal-piż regolatorju 
globali, partikolarment il-piżijiet 
amministrattivi. Approċċ ambizzjuż li 
jiffoka fuq in-negozju għandu jiġi 
applikat biex jiżgura li t-tnaqqis tal-piż 
regolatorju, inkluż il-piż amministrattiv, 
jimmira lejn ħtiġijiet prattiċi identifikati 
min-negozju, partikolarment l-SMEs.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kooperazzjoni fost dawk li jfasslu l-politika, l-organizzazzjonijiet tar-rappreżentanti tal-
SMEs, l-awtoritajiet reġjonali u l-intermedjarji finanzjarji huma kruċjali wkoll għal strumenti 
finanzjarji għall-SMEs.

Emenda 135
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Filwaqt li hu rikonoxxut li l-ispejjeż 
ta’ konformità jistgħu ta’ spiss ikunu 
ogħla fl-intrapriżi ż-żgħar, it-titjib tal-
kundizzjonijiet tal-qafas tal-SMEs u l-
ambjent tan-negozju għandhom jinkludu 
attivitajiet li jivvalutaw u jindirizzaw it-
tnaqqis ta’ piż amministrattiv 
sproporzjonat għall-SMEs. Il-kwistjoni 
għandha tiġi indirizzata bħala proċess li 
jinvolvi konsultazzjoni ta’ firxa kbira ta’ 
partijiet interessati u gruppi ta' esperti 
xierqa, partikolarment il-Grupp ta' Livell 
Għoli ta' Partijiet Indipendenti dwar il-
Piżijiet Amministrattivi, bl-għan li tiġi 
promossa s-simplifikazzjoni u r-
regolazzjoni aħjar filwaqt li jiġu żgurati 
standards għoljin ta’ protezzjoni soċjali, 
ambjentali u tal-konsumatur u livell 
indaqs fis-suq intern.

Or. en

Emenda 136
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Peress li l-identifikazzjoni 
elettronika hija element ewlieni fil-
kummerċ Ewropew, ir-rikonoxximent 
reċiproku u l-interoperabilità tal-
identifikazzjoni elettronika, l-
awtentikazzjoni elettronika, il-Firma 
elettronika u Infrastruttura Ewlenija 
Privata (PKI) għandhom jiġi promossi, 
biex jiġi żgurat l-użu effiċjenti ta’ dawn 
ir-riżorsi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-miżuri tal-gvern elettroniku huma ta’ benefiċċju partikolari għall-SMEs li jiffaċċjaw 
piżijiet serji fil-qasam tal-kummerċ transkonfinali.

Emenda 137
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) L-opinjonijiet ta’ partijiet interessati 
rilevanti inklużi l-organizzazzjonijiet 
rapprenżentanti tal-SMEs għandhom 
jitqiesu fl-iżvilupp ta’ politika tal-SME u 
attivitajiet ġodda. Għalhekk, strutturi 
eżistenti bħan-netwerk tal-mibgħuta tal-
SMEs għandhom jintużaw kemm jista’ 
jkun sabiex tiġi evitata dupplikazzjoni u l-
ħolqien ta' saffi addizzjonali ta' 
burokrazija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jitqiesu l-għarfien espert u l-esperjenza tal-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-SMEs meta titfassal politika tal-SMEs. Madankollu, dan għandu jsir 
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b’tali mod li ma jinħoloqx piż amministrattiv addizzjonali jew jiġu dupplikati strutturi 
eżistenti.

Emenda 138
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) L-opinjonijiet ta’ partijiet interessati 
rilevanti inklużi l-organizzazzjonijiet 
rapprenżentanti tal-SMEs għandhom 
jitqiesu fl-iżvilupp ta’ politika tal-SME u 
attivitajiet ġodda. Għalhekk, strutturi 
eżistenti bħan-netwerk tal-mibgħuta tal-
SMEs għandhom jintużaw kemm jista’ 
jkun sabiex tiġi evitata dupplikazzjoni u l-
ħolqien ta' saffi addizzjonali ta' 
burokrazija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jitqiesu l-għarfien espert u l-esperjenza tal-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-SMEs meta titfassal politika tal-SMEs. Madankollu, dan għandu jsir 
b’tali mod li ma jinħoloqx piż amministrattiv addizzjonali jew jiġu dupplikati strutturi 
eżistenti.

Emenda 139
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 15c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15c) Bi qbil mal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni “Nisfruttaw il-vantaġġi tal-
iffatturar elettroniku għall-Ewropa”1, l-
iffatturar elettroniku huwa strument 
ewlieni f’idejn in-negozji Ewropej biex 
jitnaqqsu l-ispejjeż. L-iffatturar 
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elettroniku għandu benefiċċji oħrajn bħal 
żieda fl-effiċjenza, żmien iqsar ta' ħlas, 
inqas żbalji, ġbir imtejjeb tal-VAT u inqas 
spejjeż.
_______________
1 COM(2010)0712

Or. en

Emenda 140
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-kompetizzjoni globali, it-tibdil 
demografiku, restrizzjonijiet fir-riżorsi 
xejriet soċjali emerġenti jiġġeneraw sfidi u 
opportunitajiet għal xi setturi. Pereżempju, 
is-setturi bbażati fuq id-disinn qed 
jiffaċċjaw sfidi globali u huma 
kkaratterizzati minn proporzjon qawwi ta’ 
SMEs u għalhekk jeħtiġilhom jadattaw 
biex jaħsdu l-benefiċċji u jaħtfu l-
potenzjal mhux sfruttat ta' domanda għolja 
ta’ prodotti personalizzati u inklużivi.
Peress li dawn l-isfidi japplikaw għall-
SMEs kollha fl-Unjoni f’dawn is-setturi, 
hemm bżonn ta’ sforz kollettiv fuq il-livell 
tal-Unjoni.

(17) Il-kompetizzjoni globali, it-tibdil 
demografiku, restrizzjonijiet fir-riżorsi 
xejriet soċjali emerġenti jiġġeneraw sfidi u 
opportunitajiet għal ħafna setturi li qed 
jiffaċċjaw sfidi globali u huma 
kkaratterizzati minn proporzjon qawwi ta’ 
SMEs. Pereżempju, is-setturi bbażati fuq 
id-disinn jeħtiġilhom jadattaw biex
jibbenefikaw mill-potenzjal mhux sfruttat 
ta' domanda għolja ta’ prodotti 
personalizzati, prodotti inklużivi. Oġġetti 
tal-konsumatur ibbażati fuq id-disinn 
jirrappreżentaw settur importanti 
ekonomiku fl-Unjoni u l-intrapriżi 
tagħhom jikkontribwixxu b’mod 
sostanzjali għat-tkabbir u l-impjiegi.
Peress li dawn l-isfidi japplikaw għall-
SMEs kollha fl-Unjoni f’dawn is-setturi, 
hemm bżonn ta’ sforz kollettiv fuq il-livell 
tal-Unjoni sabiex jinħoloq tkabbir 
addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Oġġetti tal-konsumatur ibbażati fuq id-disinn jirrappreżentaw settur importanti ekonomiku fl-
Unjoni u l-intrapriżi tagħhom jikkontribwixxu b’mod sostanzjali għat-tkabbir u l-impjiegi. 
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Għalhekk, il-programm għandu jappoġġa intrapriżi f’dan is-settur, li fl-istess ħin hu 
karatterizzat minn proporzjon kbir ta’ SMEs.

Emenda 141
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-kompetizzjoni globali, it-tibdil 
demografiku, restrizzjonijiet fir-riżorsi 
xejriet soċjali emerġenti jiġġeneraw sfidi u 
opportunitajiet għal xi setturi. Pereżempju, 
is-setturi bbażati fuq id-disinn qed 
jiffaċċjaw sfidi globali u huma 
kkaratterizzati minn proporzjon qawwi ta’ 
SMEs u għalhekk jeħtiġilhom jadattaw 
biex jaħsdu l-benefiċċji u jaħtfu l-
potenzjal mhux sfruttat ta' domanda għolja 
ta’ prodotti personalizzati u inklużivi.
Peress li dawn l-isfidi japplikaw għall-
SMEs kollha fl-Unjoni f’dawn is-setturi, 
hemm bżonn ta’ sforz kollettiv fuq il-livell 
tal-Unjoni.

(17) Il-kompetizzjoni globali, it-tibdil 
demografiku, restrizzjonijiet fir-riżorsi 
xejriet soċjali emerġenti jiġġeneraw sfidi u 
opportunitajiet għal ħafna setturi li qed 
jiffaċċjaw sfidi globali u huma 
kkaratterizzati minn proporzjon qawwi ta’ 
SMEs. Pereżempju, is-setturi bbażati fuq 
id-disinn jeħtiġilhom jadattaw biex
jibbenefikaw mill-potenzjal mhux sfruttat 
ta' domanda għolja ta’ prodotti 
personalizzati u inklużivi. Oġġetti tal-
konsumatur ibbażati fuq id-disinn 
jirrappreżentaw settur importanti 
ekonomiku fl-Unjoni u l-intrapriżi 
tagħhom jikkontribwixxu b’mod 
sostanzjali għat-tkabbir u l-impjiegi. 
Peress li dawn l-isfidi japplikaw għall-
SMEs kollha fl-Unjoni f’dawn is-setturi, 
hemm bżonn ta’ sforz kollettiv fuq il-livell 
tal-Unjoni sabiex jinħoloq tkabbir 
addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Oġġetti tal-konsumatur ibbażati fuq id-disinn jirrappreżentaw settur importanti ekonomiku fl-
Unjoni u l-intrapriżi tagħhom jikkontribwixxu b’mod sostanzjali għat-tkabbir u l-impjiegi. 
Għalhekk, il-programm għandu jappoġġa intrapriżi f’dan is-settur, li fl-istess ħin hu 
karatterizzat minn proporzjon kbir ta’ SMEs.

Emenda 142
Reinhard Bütikofer
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-Programm għandu jappoġġa 
wkoll attivitajiet speċifiċi biex jimplimenta 
l-inizjattiv tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar 
bl-għan li titqajjem il-kuxjenza dwar 
kwistjonijiet ambjentali u relatati mal-
enerġija u biex jassistihom fl-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni, billi 
jivvaluta r-rendiment ambjentali u tal-
enerġija tagħhom u jitejjeb il-ħiliet u l-
kwalifiki tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Prinċipju 9 stabbilit fl-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (SBA): “Jippermettu lill-SMEs li jibdlu 
l-isfidi ambjentali f’opportunitajiet”.

Emenda 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku 
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment b’10 % tal-prodott 
domestiku gross (PDG) tal-Unjoni u bi 
12 % tal-impjiegi totali, li jagħmilha t-
tielet l-aktar attività soċjoekonomika 
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li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Hemm valur miżjud ċar 
għall-inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell 
tal-Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-
dejta u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji 
ta’ promozzjoni transnazzjonali u fl-
iskambju tal-aħjar prattiki.

sustanzjali fl-UE, u għandhom potenzjal 
sinifikanti għall-iżvilupp tal-attività 
imprenditorjali, peress li hija mmexxija 
prinċipalment mill-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-turiżmu jirrappreżenta settur ekonomiku importanti fl-Unjoni u l-intrapriżi tagħhom 
jikkontribwixxu b’mod sostanzjali għat-tkabbir u l-impjiegi. L-għoti ta’ data jgħin biex tiġi 
enfasizzata din l-importanza.

Emenda 144
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
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Istati Membri. Hemm valur miżjud ċar 
għall-inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell tal-
Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-dejta 
u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali u fl-iskambju 
tal-aħjar prattiki.

Istati Membri. Dan il-qasam għandu rwol 
sinifikanti fl-iżvilupp ekonomiku tal-
Unjoni u fil-kisba tal-miri tal-Istrateġija 
UE 2020. Għalhekk, is-settur tat-turiżmu 
għandu jkun parti mill-objettivi ġenerali 
kif ukoll milll-objettivi speċifiċi tal-
programm. Hemm valur miżjud ċar għall-
inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell tal-
Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-dejta 
u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali u fl-iskambju 
tal-aħjar prattiki.

Or. en

Emenda 145
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Hemm valur miżjud ċar 
għall-inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell tal-
Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-dejta 
u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali u fl-iskambju 

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Dan il-qasam għandu rwol 
sinifikanti fl-iżvilupp ekonomiku tal-
Unjoni u fil-kisba tal-miri tal-Istrateġija 
UE 2020. Għalhekk, is-settur tat-turiżmu 
għandu jkun parti mill-objettivi ġenerali 
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tal-aħjar prattiki. kif ukoll milll-objettivi speċifiċi tal-
programm. Hemm valur miżjud ċar għall-
inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell tal-
Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-dejta 
u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali u fl-iskambju 
tal-aħjar prattiki.

Or. en

Emenda 146
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Hemm valur miżjud ċar 
għall-inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell tal-
Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-dejta 
u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali u fl-iskambju 
tal-aħjar prattiki.

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Minkejja dan, is-settur 
mhuwiex kopert minn programm 
speċifiku tal-UE, u ma jitqiesx bħala 
prijorità fi programmi oħrajn, bħal dawk 
taħt il-Politika ta’ Koeżjoni. Hemm valur 
miżjud ċar għall-inizattiva tat-turiżmu fuq 
il-livell tal-Unjoni, speċjalment fil-
forniment tad-dejta u l-analiżi, fl-iżvilupp 
ta’ strateġiji ta’ promozzjoni 
transnazzjonali u fl-iskambju tal-aħjar 
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prattiki.

Or. fr

Emenda 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Hemm valur miżjud ċar 
għall-inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell tal-
Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-dejta 
u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali u fl-iskambju 
tal-aħjar prattiki.

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu u l-wirt kulturali li 
jiddeskrivi l-kompetenzi speċifiċi tal-
Unjoni f’dan il-qasam li jikkomplimenta l-
azzjonijiet tal-Istati Membri. Il-wirt, 
permezz tat-turiżmu, jagħti kontribut 
sustanzjali lill-ekonomija. Hemm valur 
miżjud ċar għall-inizattiva tat-turiżmu fuq 
il-livell tal-Unjoni, speċjalment fil-
forniment tad-dejta u l-analiżi, fl-iżvilupp 
ta’ strateġiji ta’ promozzjoni 
transnazzjonali u fl-iskambju tal-aħjar 
prattiki u bil-kontribut għas-sostenibbiltà 
ta’ riżorsi lokali u l-impjiegi.

Or. en
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Emenda 148
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Hemm valur miżjud ċar 
għall-inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell tal-
Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-dejta 
u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali u fl-iskambju
tal-aħjar prattiki.

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Hemm valur miżjud ċar 
għall-inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell tal-
Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-dejta 
u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali li jistgħu 
jżidu s-sostenibbiltà u l-kwalità ta’ 
destinazzjonijiet turistiċi Ewropej u fl-
identifikazzjoni tal-aħjar prattiki li jistgħu 
jibbenefikaw minnhom setturi speċifiċi, 
bħat-turiżmu kostali u ħdejn il-baħar.

Or. it

Emenda 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Hemm valur miżjud ċar 
għall-inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell tal-
Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-dejta 
u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali u fl-iskambju 
tal-aħjar prattiki.

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Hemm valur miżjud ċar 
għall-inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell tal-
Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-dejta 
u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali u fl-iskambju 
tal-aħjar prattiki, li jiġġustifika iktar 
attività f’dan il-qasam.

Or. en

Emenda 150
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
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importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Hemm valur miżjud ċar
għall-inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell tal-
Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-dejta 
u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’
promozzjoni transnazzjonali u fl-iskambju 
tal-aħjar prattiki.

importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Il-Programm għandu 
jappoġġja inizjattivi fil-qasam tat-turiżmu 
fejn hemm valur miżjud ċar fuq il-livell 
tal-Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-
dejta u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ standards
ta’ kwalità komuni u fl-iskambju tal-aħjar 
prattiki.

Or. en

Emenda 151
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku 
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iżvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinċipalment mill-SMEs.
It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li ġiet approvata mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiżmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriżi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment b’10 % tal-prodott 
domestiku gross (PDG) tal-Unjoni u bi 
12 % tal-impjiegi totali, li jagħmilha t-
tielet l-aktar attività soċjoekonomika 
sustanzjali fl-UE, u għandhom potenzjal 
sinifikanti għall-iżvilupp tal-attività 
imprenditorjali, peress li hija mmexxija 
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qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Hemm valur miżjud ċar 
għall-inizattiva tat-turiżmu fuq il-livell 
tal-Unjoni, speċjalment fil-forniment tad-
dejta u l-analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji 
ta’ promozzjoni transnazzjonali u fl-
iskambju tal-aħjar prattiki.

prinċipalment mill-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-turiżmu jirrappreżenta settur ekonomiku importanti fl-Unjoni u l-intrapriżi tagħhom 
jikkontribwixxu b’mod sostanzjali għat-tkabbir u l-impjiegi. L-għoti ta’ data jgħin biex tiġi 
enfasizzata din l-importanza.

Emenda 152
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Dan il-qasam għandu rwol 
ewlieni fl-iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni 
u fil-kisba tal-miri tal-istrateġija UE 2020. 
Għalhekk, it-turiżmu huwa parti mill-
objettivi ġenerali u speċifiċi tal-
programm. Hemm valur miżjud ċar għall-
inizjattiva tat-turiżmu fil-livell tal-Unjoni, 
speċjalment fit-titjib tal-għarfien fit-
turiżmu permezz tal-forniment ta' dejta u 
analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali u l-iskambju 
tal-aħjar prattiki.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-kompetenzi 
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speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-qasam u dan il-programm se jimplimenta dawn il-kompetenzi. 
Għalhekk, għandhom jiġu pprovduti iktar dettalji fit-test.

Emenda 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Dan il-qasam għandu rwol 
ewlieni fl-iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni 
u fil-kisba tal-miri tal-istrateġija UE 2020. 
Għalhekk, it-turiżmu huwa parti mill-
objettivi ġenerali u speċifiċi tal-
programm. Hemm valur miżjud ċar għall-
inizjattiva tat-turiżmu fil-livell tal-Unjoni, 
speċjalment fit-titjib tal-għarfien fit-
turiżmu permezz tal-forniment ta' dejta u 
analiżi, fl-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ 
promozzjoni transnazzjonali u l-iskambju 
tal-aħjar prattiki.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-kompetenzi 
speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-qasam u dan il-programm se jimplimenta dawn il-kompetenzi. 
Għalhekk, għandhom jiġu pprovduti iktar dettalji fit-test.

Emenda 154
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) L-Unjoni Ewropea hija l-ewwel 
destinazzjoni turistika dinjija f'wasliet 
internazzjonali u billi jeħtieġ li dan ir-
riżultat jissaħħaħ filwaqt li jiġu ttrattati l-
isfidi li ġejjin, minn naħa, minn 
kompetizzjoni globali akbar u minn suq 
tad-domanda f'varjazzjoni kostanti, u 
min-naħa l-oħra, mill-bżonn li tiġi 
garantita sostenibilità akbar u aktar fit-
tul.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara hawn fuq

Emenda 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) L-Unjoni Ewropea hija l-ewwel 
destinazzjoni turistika dinjija f'wasliet 
internazzjonali u billi jeħtieġ li dan ir-
riżultat jissaħħaħ filwaqt li jiġu ttrattati l-
isfidi li ġejjin, minn naħa, minn 
kompetizzjoni globali akbar u minn suq 
tad-domanda f'varjazzjoni kostanti, u 
min-naħa l-oħra, mill-bżonn li tiġi 
garantita sostenibilità akbar u aktar fit-
tul.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-kompetenzi 
speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-qasam u dan il-programm se jimplimenta dawn il-kompetenzi. 
Għalhekk, għandhom jiġu pprovduti iktar dettalji fit-test.
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Emenda 156
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 18c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18c) It-turiżmu fl-Ewropa jħabbat wiċċu 
ma' ħafna sfidi: il-kriżi ekonomika 
dinjija, il-kompetizzjoni ma' 
destinazzjonaijiet oħra barra l-UE u d-
diversità tal-attrazzjonijiet turistiċi offruti, 
l-effetti tat-tibdil fil-klima u l-instabilità 
staġjonali fl-attività turistika, l-iżviluppi 
demografiċi fl-Ewropa, l-impatt dejjem 
jikber tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni u ħafna avvenimenti
mhux previsti li jaffettwaw lill-industrija 
minn żmien għal żmien. Għalhekk, l-
Unjoni Ewropea għandha tiżgura li s-
settur tat-turiżmu jkun fuq ta’ quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara hawn fuq

Emenda 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Premessa 18c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18c) It-turiżmu fl-Ewropa jħabbat wiċċu 
ma' ħafna sfidi: il-kriżi ekonomika 
dinjija, il-kompetizzjoni ma' 
destinazzjonaijiet oħra barra l-UE u d-
diversità tal-attrazzjonijiet turistiċi offruti, 
l-effetti tat-tibdil fil-klima u l-instabilità 
staġjonali fl-attività turistika, l-iżviluppi 
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demografiċi fl-Ewropa, l-impatt dejjem 
jikber tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni u ħafna avvenimenti 
mhux previsti li jaffettwaw lill-industrija 
minn żmien għal żmien. Għalhekk, l-
Unjoni Ewropea għandha tiżgura li s-
settur tat-turiżmu jkun fuq ta’ quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-kompetenzi 
speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-qasam u dan il-programm se jimplimenta dawn il-kompetenzi. 
Għalhekk, għandhom jiġu pprovduti iktar dettalji fit-test.

Emenda 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Programm għandu jindika 
azzjonijiet għall-għanijiet, il-pakkett 
finanzjarju totali biex jintlaħqu dawk l-
għanijiet, it-tipi differenti ta’ miżuri ta’ 
implimentazzjoni, u l-arranġamenti għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni u għall-
ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

(19) Il-Programm għandu jindika 
azzjonijiet għall-għanijiet, il-pakkett 
finanzjarju totali biex jintlaħqu dawk l-
għanijiet, it-tipi differenti ta’ miżuri ta’ 
implimentazzjoni, u l-arranġamenti għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni u għall-
ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.
Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-monitoraġġ ta’ strumenti finanzjarji. 
Sett ġdid ta’ indikaturi tar-rendiment 
għandu jippermetti flessibbiltà fl-
implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji 
bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-flessibbiltà għandha tkun il-qofol tal-implimentazzjoni ta’ sistema tajba għall-aċċess biex 
jiġu finanzjati l-SMEs.
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Emenda 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-Programm għandu jikkumplimenta 
programmi oħra tal-Unjoni, filwaqt li 
jirrikonoxxi li kull strument għandu 
jaħdem skont il-proċeduri speċifiċi tiegħu 
stess. B'hekk, l-istess spejjeż eliġibbli ma 
għandhomx jirċievu finanzjament doppju.
Bil-għan li jinkiseb il-valur miżjud u l-
impatt sostanzjali tal-finanzjament tal-
Unjoni, għandhom ikunu żviluppati 
sinerġiji mill-qrib bejn il-Programm, 
programmi oħrajn tal-Unjoni u l-Fondi 
Strutturali.

(20) Il-Programm għandu jikkumplimenta 
programmi oħra tal-Unjoni, filwaqt li 
jirrikonoxxi li kull strument għandu 
jaħdem skont il-proċeduri speċifiċi tiegħu 
stess. B'hekk, l-istess spejjeż eliġibbli ma 
għandhomx jirċievu finanzjament doppju.
Bil-għan li jinkiseb il-valur miżjud u l-
impatt sostanzjali tal-finanzjament tal-
Unjoni, għandhom ikunu żviluppati 
sinerġiji mill-qrib bejn il-Programm, 
programmi oħrajn tal-Unjoni, 
partikolarment Orizzont 2020 u l-Fondi 
Strutturali. Dawn is-sinerġiji jistgħu jibnu 
wkoll fuq l-esperjenza nazzjonali u 
reġjonali minn isfel għal fuq ta’ Eureka u 
Eurostars fl-appoġġ għall-attivitajiet ta’ 
innovazzjoni u riċerka tal-SMEs.

Or. en

Emenda 160
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-Programm għandu jikkumplimenta 
programmi oħra tal-Unjoni, filwaqt li 
jirrikonoxxi li kull strument għandu 
jaħdem skont il-proċeduri speċifiċi tiegħu 
stess. B'hekk, l-istess spejjeż eliġibbli ma 
għandhomx jirċievu finanzjament doppju.
Bil-għan li jinkiseb il-valur miżjud u l-
impatt sostanzjali tal-finanzjament tal-
Unjoni, għandhom ikunu żviluppati 
sinerġiji mill-qrib bejn il-Programm,

(20) Il-Programm għandu jikkumplimenta 
programmi oħra tal-Unjoni, filwaqt li 
jirrikonoxxi li kull strument għandu 
jaħdem skont il-proċeduri speċifiċi tiegħu 
stess. B'hekk, l-istess spejjeż eliġibbli ma 
għandhomx jirċievu finanzjament doppju.
Bil-għan li jinkiseb il-valur miżjud u l-
impatt sostanzjali tal-finanzjament tal-
Unjoni, għandhom ikunu żviluppati 
sinerġiji mill-qrib bejn il-Programm u
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programmi oħrajn tal-Unjoni u l-Fondi 
Strutturali.

programmi oħrajn tal-Unjoni, bħall-
Orizzont 2020 b’mod partikolari, u l-Fondi 
Strutturali.

Or. de

Emenda 161
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Id-deċiżjonijiet li jingħata appoġġ 
finanzjarju tal-SME għandhom ikunu 
preċedeuti minn proċess trasparenti. L-
għoti ta’ appoġġ bħal dan u l-ħlas tiegħu 
għandhom ikunu trasparenti, mhux 
burokratiċi u skont ir-regoli komuni.

Or. en

Emenda 162
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Programm għandu jkun 
immonitorjat u evalwat sabiex jingħata lok 
għall-aġġustamenti.

(25) Il-Programm għandu jkun 
immonitorjat u evalwat sabiex jingħata lok 
għall-aġġustamenti. Rapport annwali dwar 
l-implimentazzjoni tiegħu għandu 
jitfassal, u jippreżenta l-progress miksub 
u l-attivitajiet ippjanati; għandu jiġi 
ppreżentat lill-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew.

Or. en
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Emenda 163
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq l-intrapriżi ż-żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm"), huwa stabbilit 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni biex 
jiġi stabbiliti bilanċ ekonomiku u soċjali 
bejn l-intrapriżi ta' daqsijiet differenti, li 
jippromwovi, b'mod partikolari, il-
ħolqien, it-tkabbir sod u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-intrapriżi mikro, iż-żgħar u
ta' daqs medju (MSMEs) (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm"), huwa stabbilit 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Or. pt

Emenda 164
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq l-intrapriżi ż-żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm"), huwa stabbilit 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq dawk li jaħdmu għal 
rashom, l-intrapriżi mikro, iż-żgħar, 
artiġjanali u ta' daqs medju, intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u l-professjonijiet 
liberali (minn hawn 'il quddiem "il-
Programm"), huwa stabbilit għall-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm għandu jindirizza lill-SMEs kollha u jqis id-differenzi tad-daqsijiet u t-tipi ta' 
intrapriżi.



PE491.338v01-00 66/128 AM\905685MT.doc

MT

Emenda 165
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq l-intrapriżi ż-żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm"), huwa stabbilit 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq dawk li jaħdmu għal 
rashom, l-intrapriżi mikro, iż-żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs) u l-professjonijiet 
liberali (minn hawn 'il quddiem "il-
Programm"), huwa stabbilit għall-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Dicembru 
2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm għandu jindirizza lill-SMEs kollha u jqis id-differenzi tad-daqsijiet ta' intrapriżi.

Emenda 166
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq l-intrapriżi ż-żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm"), huwa stabbilit 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq l-intrapriżi ż-żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs), l-intrapriżi mikro 
u l-intrapriżi artiġjanali (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm"), huwa stabbilit 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-programm COSME għandu jinkludi miżuri mfassla speċifikament għal dan it-tip ta’ 
intrapriża.

Emenda 167
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq l-intrapriżi ż-żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm"), huwa stabbilit 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq dawk li jaħdmu għal 
rashom, l-intrapriżi mikro, iż-żgħar u ta' 
daqs medju (minn hawn 'il quddiem "il-
Programm"), huwa stabbilit għall-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm għandu jindirizza lill-SMEs kollha u jqis id-differenzi tad-daqsijiet ta' intrapriżi.

Emenda 168
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq l-intrapriżi ż-żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm"), huwa stabbilit 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq l-intrapriżi mikro u l-
intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (SMEs)
(minn hawn 'il quddiem "il-Programm"), 
huwa stabbilit għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.
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Or. ro

Emenda 169
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi, 
b’enfasi speċjali fuq l-intrapriżi ż-żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm"), huwa stabbilit 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Dicembru 2020.

Programm għal azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tal-kompetittività tal-intrapriżi
mikro u l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs) (minn hawn 'il quddiem "il-
Programm"), huwa stabbilit għall-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. de

Emenda 170
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jikkontribwixxi 
lill-għanijiet ġenerali li ġejjin filwaqt li 
jagħti attenzjoni lill-bżonnijiet speċifiċi 
tal-SMEs fuq il-livell Ewropew u globali:

1. Il-programm għandu jikkontribwixxi lill-
għanijiet ġenerali li ġejjin:

Or. de

Emenda 171
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jikkontribwixxi 
lill-għanijiet ġenerali li ġejjin filwaqt li 
jagħti attenzjoni lill-bżonnijiet speċifiċi tal-
SMEs fuq il-livell Ewropew u globali:

1. Il-Programm għandu jikkontribwixxi 
lill-għanijiet ġenerali li ġejjin filwaqt li 
jagħti attenzjoni lill-bżonnijiet speċifiċi tal-
SMEs Ewropej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni tal-Emenda 19 (abbozz ta’ rapport).

Emenda 172
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jikkontribwixxi 
lill-għanijiet ġenerali li ġejjin filwaqt li 
jagħti attenzjoni lill-bżonnijiet speċifiċi tal-
SMEs fuq il-livell Ewropew u globali:

1. Il-Programm għandu jikkontribwixxi 
lill-għanijiet ġenerali li ġejjin filwaqt li 
jagħti attenzjoni lill-bżonnijiet speċifiċi tal-
SMEs fl-UE u l-pajjiżi terzi parteċipanti 
fil-Programm skont l-Artikolu 5.

Or. sl

Emenda 173
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jikkontribwixxi 
lill-għanijiet ġenerali li ġejjin filwaqt li 
jagħti attenzjoni lill-bżonnijiet speċifiċi tal-
SMEs fuq il-livell Ewropew u globali:

1. Il-Programm għandu jikkontribwixxi 
lill-għanijiet ġenerali li ġejjin filwaqt li 
jagħti attenzjoni lill-bżonnijiet speċifiċi tal-
intrapriżi mikro u tal-SMEs fuq il-livell
lokali, reġjonali, Ewropew u globali:
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Or. ro

Emenda 174
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jikkontribwixxi 
lill-għanijiet ġenerali li ġejjin filwaqt li 
jagħti attenzjoni lill-bżonnijiet speċifiċi tal-
SMEs fuq il-livell Ewropew u globali:

1. Il-Programm għandu jikkontribwixxi 
lill-għanijiet ġenerali li ġejjin filwaqt li 
jagħti attenzjoni lill-bżonnijiet speċifiċi tal-
SMEs fl-Unjoni:

Or. en

Emenda 175
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) li jiġi stabbilit bilanċ ekonomiku u 
soċjali bejn l-intrapriżi ta’ daqsijiet 
differenti;

Or. pt

Emenda 176
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni, inkluż 
fis-settur tat-turiżmu;

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni, inkluż
dawk fis-settur tat-turiżmu, minħabba l-
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kontribut sinifikanti ta’ dan is-settur lill-
PDG tal-Unjoni u l-ħolqien ta’ impjiegi u 
l-proporzjon kbir ta’ SMEs attivi f’dan is-
settur;

Or. en

Emenda 177
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni, 
inkluż fis-settur tat-turiżmu;

(a) li jitħeġġu l-ħolqien ta’ MSMEs u s-
salvagwardja tal-kundizzjonijiet ta’ 
finanzjament, l-awtonomija, il-
kompetittività u s-sostenibilità li huma 
meħtieġa għat-tkabbir robust tagħhom u 
l-iżvilupp fit-tul, inkluż fis-settur tat-
turiżmu;

Or. pt

Emenda 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni, 
inkluż fis-settur tat-turiżmu;

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 179
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni, inkluż 
fis-settur tat-turiżmu;

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni,
partikolarment l-intrapriżi mikro u l-
SMEs inkluż fis-settur tat-turiżmu;

Or. ro

Emenda 180
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni, 
inkluż fis-settur tat-turiżmu;

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-SMEs tal-Unjoni, inkluż 
fis-settur tat-turiżmu;

Or. de

Emenda 181
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni, 
inkluż fis-settur tat-turiżmu;

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni;

Or. en
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Emenda 182
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni, 
inkluż fis-settur tat-turiżmu;

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni;

Or. sl

Emenda 183
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni, 
inkluż fis-settur tat-turiżmu;

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriżi tal-Unjoni;

Or. lv

Emenda 184
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li titħeġġeġ kultura imprenditorjali u 
jkunu promossi l-ħolqien u t-tkabbir tal-
SMEs.

(b) li jiġi garantit l-aċċess sħiħ u l-
finanzjament għall-MSMEs biex jiġu 
stabbiliti u mtejba.

Or. pt
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Emenda 185
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li titħeġġeġ kultura imprenditorjali u 
jkunu promossi l-ħolqien u t-tkabbir tal-
SMEs.

(b) li titħeġġeġ kultura imprenditorjali mil-
livell tal-iskola sekondarja u jkunu 
promossi l-ħolqien, il-konsolidazzjoni u t-
tkabbir tal-SMEs.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-Programm għandu jkun li jappoġġa l-istadji kollha tal-ħajja ta’ kumpanija, 
inkluża l-konsolidazzjoni, fis-sens ta’ strutturar mill-ġdid jew organizzazzjoni kompetittiva 
mill-ġdid. Il-kultura intraprenditorjali għandha tingħadda mil-livell tal-iskola sekondarja u t-
taħriġ rilevanti pprovdut, speċjalment fl-iskejjel professjonali ta’ livell għoli.   

Emenda 186
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li titħeġġeġ kultura imprenditorjali u 
jkunu promossi l-ħolqien u t-tkabbir tal-
SMEs.

(b) li titħeġġeġ kultura imprenditorjali u 
jkunu promossi l-ħolqien u t-tkabbir tal-
intrapriżi mikro u tal-SMEs.

Or. ro

Emenda 187
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-
SBA u l-applikazzjoni tal-prijoritajiet 
tiegħu u l-applikazzjoni tal-prijoritajiet 
tiegħu fil-politiki u l-programmi tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-SBA tistabbilixxi 10 prinċipji u tiddeskrivi politika u azzjonijiet leġiżlattivi li jippromovu l-
potenzjal tal-SMEs biex jikbru u joħolqu l-impjiegi. Implimentazzjoni tal-SBA tikkontribwixxi 
għall-kisba tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020”, it-test tal-proposta ma fihx iktar 
referenzi għall-SBA.

Emenda 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-għajnuna tal-implimentazzjoni, is-
segwitu u l-valutazzjoni tal-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar għall-Ewropa

Or. fr

Emenda 189
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li tingħata spinta lill-iżvilupp 
sostenibbli tal-SMEs; 

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-objettivi ġenerali tal-programmi għandhom jinkludu referenza speċifika għall–iżvilupp 
sostenibbli.

Emenda 190
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) li jiġu applikati l-prinċipji tal-SBA u 
l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet tiegħu 
fil-politiki u l-programmi tal-Unjoni;

Or. es

Emenda 191
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-kuntest ta’ miżuri għall-SMEs u l-
implimentazzjoni tal-programm, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jagħtu attenzjoni partikolari lid-diversi 
forom li jista’ jkollhom dawn in-negozji. 

Or. fr

Emenda 192
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-kuntest ta’ miżuri għall-SMEs u l-
implimentazzjoni tal-programm, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jagħtu attenzjoni partikolari lid-diversi 
forom li jista’ jkollhom dawn in-negozji. 

Or. fr

Emenda 193
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-persentaġġ tat-tkabbir tas-settur 
industrijali tal-Unjoni relatat mat-tkabbir 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG),

(a) il-persentaġġ tat-tkabbir tas-settur 
industrijali tal-Unjoni u s-settur tas-
servizzi marbuta mal-industrija relatat 
mat-tkabbir tal-Prodott Domestiku Gross
(PDG),

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Programm għandu jiffoka mhux biss fuq is-settur industrijali iżda wkoll fuq is-settur tas-
servizzi.

Emenda 194
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-persentaġġ tat-tkabbir tas-settur 
industrijali tal-Unjoni relatat mat-tkabbir 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG),

(a) il-persentaġġ tat-tkabbir tas-settur 
industrijali tal-Unjoni u ta’ kull Stat 
Membru relatat mat-tkabbir tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG),

Or. pt

Emenda 195
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-persentaġġ tat-tkabbir tas-settur 
industrijali tal-Unjoni relatat mat-tkabbir 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG),

(a) il-persentaġġ tat-tkabbir tas-settur 
industrijali u tas-servizzi tal-Unjoni relatat 
mat-tkabbir tal-Prodott Domestiku Gross
(PDG),

Or. ro

Emenda 196
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tnaqqis fl-ispejjeż ta’ fatturi ta’ 
produzzjoni bħall-enerġija, it-trasport u l-
komunikazzjoni fost oħrajn;

Or. pt

Emenda 197
Inês Cristina Zuber
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tkabbir tal-eżitu tal-manifattura tal-
Unjoni fl-ekoindustriji,

(b) it-tkabbir tal-eżitu nazzjonali f’kull 
Stat Membru u tal-eżitu tal-manifattura 
tal-Unjoni fl-ekoindustriji,

Or. pt

Emenda 198
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tkabbir tal-eżitu tal-manifattura tal-
Unjoni fl-ekoindustriji,

(b) it-tkabbir tal-eżitu tal-manifattura tal-
Unjoni fl-ekoindustriji u l-provvista ta’ 
prodotti u servizzi ekosostenibbli,

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ekoindustriji huma setturi li n-negozju ewlieni tagħhom hu l-produzzjoni ta’ oġġetti u 
servizzi b’mod li jikkontrolla, jipprevjeni, jillimita, jimminimizza jew jirrimedja l-ħsara 
ambjentali fl-ilma, l-arja u l-art, fir-rigward ukoll ta’ kwistjonijiet bħall-iskart, l-istorbju u l-
ekosistemi.   Dan jinkludi teknoloġiji, prodotti u servizzi li jnaqqsu r-riskju ambjentali u 
jimminimizzaw it-tniġġis.

Emenda 199
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tkabbir tal-eżitu tal-manifattura tal-
Unjoni fl-ekoindustriji,

(b) it-tkabbir tal-eżitu tal-manifattura tal-
Unjoni speċjalment iżda mhux 
esklussivament fl-ekoindustriji,



PE491.338v01-00 80/128 AM\905685MT.doc

MT

Or. ro

Emenda 200
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-bidliet fil-piż amministrattiv fuq l-
SMEs,

(c) tnaqqis fil-piż amministrattiv u 
regolatorju fuq l-SMEs, kif ukoll bidliet 
fir-rata ta’ stabbiliment ta’ SMEs, l-għadd 
ta’ trasferimenti tan-negozju kif ukoll 
fallimenti tan-negozju

Or. en

Emenda 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-bidliet fil-piż amministrattiv fuq l-
SMEs,

(c) il-bidliet tal-piżijiet amministrattivi u
regolatorji fuq l-SMEs,

Or. en

Emenda 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-bidliet fil-piż amministrattiv fuq l-
SMEs,

(c) il-bidliet fil-piż amministrattiv kemm
fuq l-SMEs il-ġodda kif ukoll dawk li 
kienu jeżistu diġà.



AM\905685MT.doc 81/128 PE491.338v01-00

MT

Or. en

Emenda 203
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-bidliet fil-piż amministrattiv fuq l-
SMEs,

(c) tnaqqis fil-piż amministrattiv fuq l-
intrapriżi mikro u l-SMEs,

Or. ro

Emenda 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-bidliet fil-piż amministrattiv fuq l-
SMEs,

(c) it-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi u 
regolatorji fuq l-SMEs,

Or. en

Emenda 205
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-
SBA u l-applikazzjoni tal-prijoritajiet 
tiegħu u l-applikazzjoni tal-prijoritajiet 
tiegħu fil-politiki u l-programmi tal-UE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Implimentazzjoni tal-SBA tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 
2020”, it-test tal-proposta ma fihx iktar referenzi għall-SBA.

Emenda 206
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) żieda fl-investimenti fit-teknoloġiji 
nodfa,

Or. it

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-istrateġija UE 2020.

Emenda 207
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) simplifikazzjoni tal-qafas leġiżlattiv,

Or. it

Emenda 208
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tkabbir tal-SMEs f’termini ta’ valur (d) it-tkabbir tal-MSMEs f’termini ta’ 
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miżjud u n-numru ta’ impjegati, valur miżjud u n-numru ta' impjegati u ta’
kuntratti ta’ impjieg permanenti,

Or. pt

Emenda 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tkabbir tal-SMEs f’termini ta’ valur 
miżjud u n-numru ta’ impjegati,

(d) it-tkabbir tal-SMEs,

Or. en

Emenda 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Differenza bejn l-għadd ta’ SMEs 
stabbiliti l-ġodda u dawk diġà eżistenti

Or. en

Emenda 211
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-appoġġ għar-raggruppament u 
tkabbir ta’ SMEs,
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-raggruppament u t-tkabbir ta’ SMEs, fejn dawn jistgħu jagħtu valur miżjud lill-
kompetittività, għandhom jiġu appoġġati.

Emenda 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) u r-rata ta’ dħul tal-SMEs. imħassar

Or. en

Emenda 213
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) iż-żieda fl-għadd ta’ intrapriżi mikro 
u SMEs.

Or. ro

Emenda 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) żieda fil-kompettività tal-SMEs fl-
Unjoni mqabbla mal-kompettività tal-
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SMEs ta' kompetituri ewlenin;

Or. en

Emenda 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) Żieda fis-sehem tal-SMEs fil-
kummerċ transkonfinali ġewwa jew barra 
l-Unjoni;

Or. en

Emenda 216
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-programm għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 
2020 u għandu jikkontribwixxi biex 
jintlaħaq l-għan ta’ “tkabbir intelliġenti,
sostenibbli u inklużiv”. Partikolarment, il-
Programm għandu jikkontribwixxi lejn l-
mira ewlenija li tikkonċerna l-impjiegi.

3. Il-programm għandu jappoġġa l-iżvilupp 
ibbilanċjat ta’ setturi industrijali fl-Istati 
Membri u għandu jikkontribwixxi għal 
bilanċ ekonomiku u soċjali bejn l-
intrapriżi ta’ daqsijiet differenti, bit-
tħeġġiġ tal-ħolqien ta' MSMEs u s-
salvagwardja tal-kundizzjonijiet ta' 
finanzjament, kompetittività u 
sostenibbiltà li huma meħtieġa għat-
tkabbir intelliġenti u robust u l-iżvilupp 
fit-tul tagħhom, billi jiġi garantit aċċess 
sħiħ u finanzjament għall-MSMEs biex 
jiġu stabbiliti u mtejba, bil-ġenerazzjoni 
ta’ kontribuzzjoni sinifikanti f’termini ta’ 
impjiegi. 

Or. pt
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Emenda 217
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-
turiżmu

(a) Li jittejbu l-aċċess għall-finanzi għall-
SMEs fil-forma ta’ ekwità u dejn;

Or. en

Emenda 218
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Li jitnaqqas l-iżbilanċ ekonomiku 
attwali bejn id-diversi daqsijiet tal-
intrapriżi;

Or. pt

Emenda 219
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-
turiżmu

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni;
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Or. it

Emenda 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-
turiżmu

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-
turiżmu

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività, l-aċċess għas-suq u s-
sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-Unjoni inkluż 
fis-settur tat-turiżmu, is-settur tal-wirt 
kulturali, is-setturi tal-industriji kreattivi 
u l-arti u l-artiġjanat.

Or. en

Emenda 222
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-
turiżmu

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni inkluż dawk fis-settur 
tat-turiżmu, minħabba l-kontribut 
sinifikanti ta’ dan is-settur lill-PDG tal-
Unjoni u l-ħolqien ta’ impjiegi u l-
proporzjon kbir ta’ SMEs attivi f’dan is-
settur;

Or. en

Emenda 223
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-UE inkluż fis-settur tat-
turiżmu

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta' qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-UE f’setturi bħal, 
pereżempju, it-turiżmu, l-inġinerija 
mekkanika, l-ipproċessar tal-injam, l-
ipproċessar tal-ikel eċċ;

Or. lv

Emenda 224
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-
turiżmu

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni, speċjalment l-
intrapriżi mikro u l-SMEs inkluż fis-settur 
tat-turiżmu
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Or. ro

Emenda 225
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-
turiżmu

(a) Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
SMEs tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-
turiżmu

Or. de

Emenda 226
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Li tiġi promossa l-innovazzjoni fi 
ħdan l-intrapriżi għall-adattament u t-
tranżizzjoni f’ekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, riżljenti għall-
klima u effiċjenti fl-enerġija u r-riżorsi.

Or. en

Emenda 227
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Li jittejjeb ir-rwol fundamentali tal-
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MSMEs f’termini tad-dimensjoni soċjali 
tagħhom, billi jitħeġġu biex, b’mod 
partikolari, joħolqu impjiegi bi drittijiet;

Or. pt

Emenda 228
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Li tingħata spinta lill-attraenza u s-
sostenibbiltà tal-kumpaniji tat-turiżmu;

Or. it

Emenda 229
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) li jittejjeb l-aċċess għall-finanzi 
għall-SMEs fis-sura ta’ ekwità u dejn;

Or. en

Emenda 230
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa. Li jitjieb l-aċċess għall-pariri.
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Or. de

Emenda 231
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) li jiġu promossi l-intraprenditorija u 
l-kultura tal-intraprenditorija;

Or. en

Emenda 232
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija, 
inkluż fost gruppi speċifiċi fil-mira;

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija, 
inkluż fost gruppi speċifiċi fil-mira, 
b’konformità mal-ħtiġijiet identifikati 
minn kull Stat Membru;

Or. pt

Emenda 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija, 
inkluż fost gruppi speċifiċi fil-mira;

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija, 
inkluż fost gruppi speċifiċi fil-mira, bħall-
intraprendituri nisa u żgħażagħ;
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Emenda 234
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija, 
inkluż fost gruppi speċifiċi fil-mira;

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija u l-
kultura tal-imprenditorija;

Or. en

Emenda 235
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija, 
inkluż fost gruppi speċifiċi fil-mira;

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija u l-
kultura tal-imprenditorija;

Or. en

Emenda 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija, 
inkluż fost gruppi speċifiċi fil-mira;

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija;

Or. en
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Emenda 237
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija, 
inkluż fost gruppi speċifiċi fil-mira;

(b) Li tiġi promossa l-imprenditorija, 
inkluż fost gruppi speċifiċi fil-mira, 
b’fokus fuq l-għajnuna għat-trasferimenti 
ta-intrapriżi;

Or. de

Emenda 238
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jittejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-
SMEs fis-sura ta’ ekwità u dejn;

(c) li jittejjeb l-aċċess għas-swieq, b'mod 
partikolari fl-Unjoni u fil-livell globali;

Or. en

Emenda 239
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jittejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-
SMEs fis-sura ta’ ekwità u dejn;

(c) li jittejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-
intrapriżi mikro u l-SMEs fis-sura ta’ 
ekwità u dejn;

Or. ro
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Emenda 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jittejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-
SMEs fis-sura ta’ ekwità u dejn;

(c) li jittejjeb l-aċċess għall-finanzi u l-
istrumenti finanzjarji għall-SMEs fis-sura 
ta’ ekwità u dejn;

Or. en

Emenda 241
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jitjieb l-aċċess għas-swieq li 
qegħdin fl-Unjoni u globalment.

(d) Li jitjiebu l-kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-
SMEs, fis-setturi kollha inkluż fis-settur 
tat-turiżmu;

Or. en

Emenda 242
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jitjieb l-aċċess għas-swieq li qegħdin
fl-Unjoni u globalment.

(d) Li jitjieb l-aċċess għas-swieq, b'mod 
partikolari fl-Unjoni u fil-livell globali.

Or. en
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Emenda 243
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jitjieb l-aċċess għas-swieq li qegħdin 
fl-Unjoni u globalment.

(d) Li jitjieb l-aċċess għas-swieq li qegħdin 
fl-Unjoni iżda wkoll fil-livell globali.

Or. en

Emenda 244
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jitjieb l-aċċess għas-swieq li qegħdin 
fl-Unjoni u globalment.

(d) Li jitjieb l-aċċess għas-swieq tal-
intrapriżi mikro u l-SMEs li qegħdin fl-
Unjoni u globalment.

Or. ro

Emenda 245
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Li jitjieb l-aċċess għas-swieq billi jiġi 
promoss l-adattament ta’ standards 
Ewropej u regolamenti għall-ħtiġijiet u r-
realtajiet ta’ intrapriżi mikro u żgħar;

Or. en
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Emenda 246
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Li jitjieb l-aċċess għas-swieq billi jiġi 
promoss l-adattament ta’ standards 
Ewropej u regolamenti għall-ħtiġijiet u r-
realtajiet ta’ intrapriżi mikro u żgħar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tliet objettivi speċifiċi msemmija fl-emendi għandhom jiġu miżjuda.  Aċċess għal u 
adattament għal standards u trasferiment ta’ negozji huma wieħed mill-10 prinċipji tal-SBA.

Emenda 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Li jiġi appoġġat u konsolidat l-
iżvilupp ta’ industrija Ewropea ta’ kwalità 
u l-ħolqien ta’ “tikketta Ewropea” bħala 
simbolu ta’ eċċellenza.

Or. en

Emenda 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Li jissaħħu l-programmi biex 
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jiffaċilitaw u jħeġġu lill-SMEs, 
partikolarment l-intrapriżi mikro, biex 
jużaw is-servizzi ta’ appoġġ.

Or. fr

Emenda 249
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Li jiġi faċilitat l-aċċess tal-SMEs 
għall-pariri.

Or. es

Emenda 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Li titkattar l-inklużjoni ta’ industriji 
kreattivi, l-innovazzjoni fid-disinn, il-wirt 
kulturali, l-arti u l-artiġjanat tradizzjonali 
u bil-kwalifiki fis-suq sabiex dawn jiġu 
rikonoxxuti.

Or. en

Emenda 251
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Li jittejjeb l-aċċess għall-pariri u jiġi 
promoss l-appoġġ għall-SMEs, b’enfasi 
speċjali fuq l-intrapriżi mikro u żgħar;

Or. en

Emenda 252
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Li jittejjeb l-aċċess għall-pariri u jiġi 
promoss l-appoġġ għall-SMEs, b’enfasi 
speċjali fuq l-intrapriżi mikro u żgħar;

Or. en

Emenda 253
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) Li jiġi faċilitat it-trasferiment tan-
negozju.

Or. en

Emenda 254
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) Li jiġi faċilitat it-trasferiment tan-
negozju.

Or. en

Emenda 255
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) li jiġi appoġġat ir-rwol u l-attivitajiet 
tal-organizzazzjonijeit intermedjarji tal-
SMEs

Or. en

Emenda 256
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-azzjonijiet taħt l-għanijiet speċifiċi 
għandhom jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-Att dwar in-Negozji 
ż-Żgħar:
a) Li jitjieb l-aċċess għas-swieq billi jiġi 
promoss l-adattament ta’ standards 
Ewropej u regolamenti għall-ħtiġijiet u r-
realtajiet ta’ intrapriżi mikro u żgħar;
b) Li jittejjeb l-aċċess għall-pariri u jiġi 
promoss l-appoġġ għall-SMEs, b’enfasi 
speċjali fuq l-intrapriżi mikro u żgħar;
c) Li jiġi faċilitat it-trasferiment tan-
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negozju.
d) li jiġi appoġġat ir-rwol u l-attivitajiet 
tal-organizzazzjonijeit intermedjarji tal-
SMEs”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aċċess għal u adattament għal standards u trasferiment ta’ negozji huma wieħed mill-10 
prinċipji tal-SBA – aċċess għal pariri jista’ jkun azzjoni jew objettiv addizzjonali.

Emenda 257
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-azzjonijiet taħt l-għanijiet speċifiċi 
għandhom jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-Komunikazzjoni tal-
Kummisjsoni “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir –
Att dwar in-Negozji ż-Żgħar”1

_______________
.1 COM(2008) 394 

Or. en

Emenda 258
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bżonn li l-intrapriżi jaddattaw għal 
ekonomija b’karbonju baxx, reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima, u efficjenti fl-użu 
tar-riżorsi għandu jkun promoss fl-

imħassar
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implimentazzjoni tal-Programm.

Or. en

Emenda 259
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bżonn li l-intrapriżi jaddattaw għal 
ekonomija b’karbonju baxx, reżiljenti għat-
tibdil fil-klima, u efficjenti fl-użu tar-
riżorsi għandu jkun promoss fl-
implimentazzjoni tal-Programm.

2. Il-bżonn li l-intrapriżi jaddattaw għal 
ekonomija b’karbonju baxx, reżiljenti għat-
tibdil fil-klima, u efficjenti fl-użu tar-
riżorsi għandu jkun promoss fl-ippjanar u
fl-implimentazzjoni tal-Programm.

Or. en

Emenda 260
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bżonn li l-intrapriżi jaddattaw għal 
ekonomija b’karbonju baxx, reżiljenti għat-
tibdil fil-klima, u efficjenti fl-użu tar-
riżorsi għandu jkun promoss fl-
implimentazzjoni tal-Programm.

2. Il-bżonn li l-intrapriżi jaddattaw għal
soċjetà ta’ informazzjoni u għal
ekonomija b’karbonju baxx, reżiljenti għat-
tibdil fil-klima, u efficjenti fl-użu tar-
riżorsi għandu jkun promoss fl-
implimentazzjoni tal-Programm.

Or. ro

Emenda 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ EUR 2,522 biljuni, li minnhom 
EUR 1,4 biljun se jiġi allokat għall-
istrumenti finanzjarji.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ madwar 0.5% tal-qafas 
finanzjarju multiannwali u tal-inqas 60% 
għandu jiġi allokat għall-istrumenti 
finanzjarji.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ammont finali se jiġi allokat skont ir-riżultati tan-negozjati tal-qafas finanzjarju 
multiannwali (MFF). Sabiex il-Programm ikun effettiv, jeħtieġ li jkollu baġit ta’ mill-inqas 
0.5% tal-MFF u tal-inqas 60% ta’ dak il-baġit għandu jintuża biex jipprovdi appoġġ 
finanzjarju għall-SMEs.

Emenda 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ EUR 2,522 biljuni, li minnhom 
EUR 1,4 biljun se jiġi allokat għall-
istrumenti finanzjarji.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ EUR 2,522 biljuni, li minnhom 
mhux inqas minn EUR 1,4 biljun se jiġi 
allokat għall-istrumenti finanzjarji.

Or. en

Emenda 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall- 1. Il-pakkett finanzjarju għall-
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implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ EUR 2,522 biljuni, li minnhom
EUR 1,4 biljun se jiġi allokat għall-
istrumenti finanzjarji.

implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ [EUR 2,522 biljuni], li minnhom
tal-inqas [EUR 1,4 biljun/55.5%] se jiġi 
allokat għall-istrumenti finanzjarji.

Or. en

Emenda 264
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ EUR 2,522 biljuni, li minnhom
EUR 1,4 biljun se jiġi allokat għall-
istrumenti finanzjarji.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ [EUR 2,522 biljuni], li minnhom
65% se jiġi allokat għall-istrumenti 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 265
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ EUR 2,522 biljuni, li minnhom 
EUR 1,4 biljun se jiġi allokat għall-
istrumenti finanzjarji.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ EUR 2,522 biljuni, li minnhom 
tal-inqas [EUR 1,4 biljun / 55.5%] se jiġi 
allokat għall-istrumenti finanzjarji.

Or. sl

Emenda 266
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pakkett finanzjarju stabbilit taħt dan 
ir-Regolament jista' jkopri wkoll l-ispejjeż 
tal-attivitajiet preparatorji, ta' monitoraġġ, 
kontroll, verifika u evalwazzjoni li huma 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm u l-
kisba tal-għanijiet tiegħu; b’mod 
partikolari, studji, laqgħat ta’ esperti, 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni sakemm ikunu relatati mal-
għanijiet ġenerali ta’ dan il-Programm, 
spejjeż konnessi man-netwerks tal-IT li 
jiffukaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta’ 
informazzjoni, flimkien mal-ispejjez l-oħra 
kollha ta’ assistenza amministrattiva u 
teknika sofferti mill-Kummissjoni għall-
ġestjoni tal-Programm.

2. Il-pakkett finanzjarju stabbilit taħt dan 
ir-Regolament jista' jkopri wkoll l-ispejjeż 
tal-attivitajiet preparatorji, ta' monitoraġġ, 
kontroll, verifika u evalwazzjoni li huma 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm u l-
kisba tal-għanijiet tiegħu; b’mod 
partikolari, studji, laqgħat ta’ esperti, 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni sakemm ikunu relatati mal-
għanijiet ġenerali ta’ dan il-Programm, 
spejjeż konnessi man-netwerks tal-IT li 
jiffukaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta’ 
informazzjoni, flimkien mal-ispejjez l-oħra 
kollha ta’ assistenza amministrattiva u 
teknika sofferti mill-Kummissjoni għall-
ġestjoni tal-Programm. Dawn l-ispejjeż 
m’għandhomx jaqbżu il-5% tal-valur tal-
pakkett finanzjarju.

Or. ro

Emenda 267
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi terzi Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji 
ekstra-Ewropej u tal-pajjiżi terzi

Or. fr

Emenda 268
Maurice Ponga
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej
imsemmija fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2001/822/KE tas-27 ta' Novembru 2001 
dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej mal-Komunità 
Ewropea kif emendata mid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2007/249/KE tad-
19 ta' Marzu 2007];

Or. fr

Emenda 269
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet biex itejbu l-kundizzjonijiet 
qafas għall-kompetittività u s-sostenibilità 
tal-intrapriżi tal-Unjoni

L-azzjonijiet biex itejbu l-kundizzjonijiet 
qafas għall-kompetittività u s-sostenibilità 
tal-intrapriżi tal-Unjoni, speċjalment l-
intrapriżi mikro u l-SMEs 

Or. ro

Emenda 270
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriżi 
tal-Unjoni, partikolarment l-SMEs, sabiex 
tittejjeb l-effettività, il-koerenza u l-

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriżi 
tal-Unjoni, partikolarment l-SMEs, sabiex 
tittejjeb l-effettività, il-koerenza u l-
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konsistenza tal-politiki nazzjonali għall-
promozzjoni tal-kompetittività u s-
sostenibbilità u t-tkabbir tal-intrapriżi fl-
Ewropa.

konsistenza tal-politiki nazzjonali għall-
promozzjoni tal-kompetittività u
konksolidazzjoni, is-sostenibbilità u t-
tkabbir tal-intrapriżi fl-Ewropa, b’enfasi 
partikolari fuq il-ħolqien ta' intrapriżi 
f'setturi innovattivi b'rata għolja ta' 
żvilupp potenzjali kif ukoll billi tinħoloq 
marka tal-oriġini (Magħmul fi...).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jipprovdi għal appoġġ għall-istadji kollha tal-ħajja ta’ kumpanija, 
inkluża l-konsolidazzjoni, fis-sens ta’ strutturar mill-ġdid jew organizzazzjoni kompetittiva 
mill-ġdid.

Emenda 271
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-
intrapriżi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, sabiex tittejjeb l-effettività, il-
koerenza u l-konsistenza tal-politiki 
nazzjonali għall-promozzjoni tal-
kompetittività u s-sostenibbilità u t-tkabbir 
tal-intrapriżi fl-Ewropa.

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
azzjonijiet biex jitjiebu u jissaħħu l-
kundizzjonijiet ta’ finanzjament, l-
awtonomija, il-kompetittività u s-
sostenibilità li huma meħtieġa għat-
tkabbir robust u l-iżvilupp fit-tul tal-
MSMEs tal-Unjoni, sabiex tittejjeb l-
effettività, il-koerenza u l-konsistenza tal-
politiki nazzjonali fil-promozzjoni u l-
iżvilupp ta’ bilanċ ekonomiku fl-ambjent 
tan-negozju ta’ kull Stat Membru.

Or. pt

Emenda 272
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-
intrapriżi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, sabiex tittejjeb l-effettività, il-
koerenza u l-konsistenza tal-politiki 
nazzjonali għall-promozzjoni tal-
kompetittività u s-sostenibbilità u t-tkabbir 
tal-intrapriżi fl-Ewropa.

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-SMEs, 
sabiex tittejjeb l-effettività, il-koerenza u l-
konsistenza tal-politiki nazzjonali għall-
promozzjoni tal-kompetittività u s-
sostenibbilità u t-tkabbir tal-intrapriżi fl-
Ewropa.

Or. de

Emenda 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriżi 
tal-Unjoni, partikolarment l-SMEs, sabiex 
tittejjeb l-effettività, il-koerenza u l-
konsistenza tal-politiki nazzjonali għall-
promozzjoni tal-kompetittività u s-
sostenibbilità u t-tkabbir tal-intrapriżi fl-
Ewropa.

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriżi 
tal-Unjoni, speċjalment l-SMEs, sabiex 
tittejjeb l-effettività, il-koerenza u l-
konsistenza tal-politiki nazzjonali għall-
promozzjoni tal-kompetittività u s-
sostenibbilità u t-tkabbir tal-intrapriżi fl-
Ewropa.

Or. en

Emenda 274
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
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azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriżi 
tal-Unjoni, partikolarment l-SMEs, sabiex 
tittejjeb l-effettività, il-koerenza u l-
konsistenza tal-politiki nazzjonali għall-
promozzjoni tal-kompetittività u s-
sostenibbilità u t-tkabbir tal-intrapriżi fl-
Ewropa.

azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriżi 
tal-Unjoni, partikolarment l-SMEs, sabiex 
tittejjeb l-effettività, il-koerenza u l-
konsistenza tal-politiki lokali, reġjonali u
nazzjonali għall-promozzjoni tal-
kompetittività u s-sostenibbilità u t-tkabbir 
tal-intrapriżi fl-Ewropa, inkluż fis-settur 
tat-turiżmu.

Or. fr

Emenda 275
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriżi 
tal-Unjoni, partikolarment l-SMEs, sabiex 
tittejjeb l-effettività, il-koerenza u l-
konsistenza tal-politiki nazzjonali għall-
promozzjoni tal-kompetittività u s-
sostenibbilità u t-tkabbir tal-intrapriżi fl-
Ewropa.

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriżi 
tal-Unjoni, partikolarment l-intrapriżi 
mikro u l-SMEs, sabiex tittejjeb l-
effettività, il-koerenza u l-konsistenza tal-
politiki nazzjonali għall-promozzjoni tal-
kompetittività u s-sostenibbilità u t-tkabbir 
tal-intrapriżi fl-Ewropa.

Or. ro

Emenda 276
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista tappoġġa l-
azzjonijiet intenzjonati li jiżviluppaw l-
istrateġiji l-ġodda tal-kompetittività. Dawn 
l-azzjonijiet jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

2. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa l-
azzjonijiet intenzjonati li jiżviluppaw l-
istrateġiji l-ġodda biex tiżgura l-
kompetittività u l-iżvilupp attwali tan-
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negozji, kif ukoll l-azzjonijiet biex jgħinu 
jimplimentaw l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar għall-Ewropa. Dawn l-azzjonijiet 
jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

Or. fr

Emenda 277
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista tappoġġa l-
azzjonijiet intenzjonati li jiżviluppaw l-
istrateġiji l-ġodda tal-kompetittività. Dawn 
l-azzjonijiet jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

2. Il-Kummissjoni tista tappoġġa l-
azzjonijiet intenzjonati li jiżviluppaw l-
istrateġiji l-ġodda tal-kompetittività bħala 
parti mill-miżuri biex tingħata spinta lill-
kundizzjonijiet ta' finanzjament li huma 
meħtieġa għat-tkabbir robust u żvilupp fit-
tul tal-MSMEs. Dawn l-azzjonijiet jistgħu 
jinkludu dawn li ġejjin:

Or. pt

Emenda 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista tappoġġa l-
azzjonijiet intenzjonati li jiżviluppaw l-
istrateġiji l-ġodda tal-kompetittività. Dawn 
l-azzjonijiet jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

2. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa l-
azzjonijiet intenzjonati li jiżviluppaw l-
istrateġiji l-ġodda biex tiżgura l-
kompetittività u l-iżvilupp attwali tan-
negozji, kif ukoll l-azzjonijiet biex jgħinu 
jimplimentaw l-Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar għall-Ewropa. Dawn l-azzjonijiet 
jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

Or. fr



PE491.338v01-00 110/128 AM\905685MT.doc

MT

Emenda 279
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriżi, inklużi 
reżiljenza għad-disastri u biex ikun żgurat 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi xierqa, gruppi 
ta’ klassi mondjali u netwerks 
kummerċjali, kundizzjonijiet ta’ qafas u 
żvilupp ta’ prodotti, servizzi u proċessi 
sostenibbli;

(a) miżuri li jirranġaw id-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
politiki li jaffettwaw it-tkabbir u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-MSMEs, kif ukoll l-aċċess 
diffiċli tagħhom għas-swieq, il-
kompetittività, u l-kompetizzjoni inġusta 
minħabba s-sehem li għandhom il-gruppi 
ekonomiċi l-kbar fis-suq, li jipperikola s-
sostenibbilità u s-sopravivenza tal-
MSMEs, inklużi reżiljenza għad-disastri u 
biex ikun żgurat l-iżvilupp ta’ infrastrutturi 
xierqa, gruppi ta’ klassi mondjali u 
netwerks kummerċjali, kundizzjonijiet ta’ 
qafas u żvilupp ta’ prodotti, servizzi u 
proċessi sostenibbli;

Or. pt

Emenda 280
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriżi, inklużi 
reżiljenza għad-disastri u biex ikun żgurat 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi xierqa, gruppi 
ta’ klassi mondjali u netwerks 
kummerċjali, kundizzjonijiet ta’ qafas u 
żvilupp ta’ prodotti, servizzi u proċessi
sostenibbli;

(a) miżuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriżi, inklużi 
reżiljenza għad-disastri u biex ikun żgurat 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi xierqa, gruppi 
ta’ klassi mondjali u netwerks 
kummerċjali, biex tiġi żgurata 
kooperazzjoni bejn il-gruppi ta’ 
kompetittività Ewropea u biex tittejjeb l-
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attraenza tagħhom, u jiġu stabbiliti
kundizzjonijiet ta’ qafas u żvilupp ta’ 
prodotti, servizzi u proċessi sostenibbli, kif 
ukoll l-appoġġ għar-responsabbiltà soċjali 
korporattiva;

Or. fr

Emenda 281
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriżi, inklużi 
reżiljenza għad-disastri u biex ikun żgurat 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi xierqa, gruppi 
ta’ klassi mondjali u netwerks 
kummerċjali, kundizzjonijiet ta’ qafas u 
żvilupp ta’ prodotti, servizzi u proċessi 
sostenibbli;

(a) miżuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriżi, inklużi 
reżiljenza għad-disastri u biex ikun żgurat 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi xierqa u ta’ 
loġistika effiċjenti u affidabbli, gruppi ta’ 
klassi mondjali u netwerks kummerċjali, 
kundizzjonijiet ta’ qafas u żvilupp ta’ 
prodotti, servizzi u proċessi sostenibbli;

Or. it

Ġustifikazzjoni

In-natura strateġika tal-loġistika hija aspett ewlieni ta’ kompetittività, flimkien mal-iżvilupp 
tal-infrastruttura, jeħtieġu li jiġu enfasizzati.

Emenda 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-

(a) miżuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
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politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriżi, inklużi 
reżiljenza għad-disastri u biex ikun żgurat 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi xierqa, gruppi 
ta’ klassi mondjali u netwerks 
kummerċjali, kundizzjonijiet ta’ qafas u 
żvilupp ta’ prodotti, servizzi u proċessi 
sostenibbli;

politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriżi, il-kondiviżjoni 
tal-aħjar prassi rigward il-kundizzjonijiet
ta’ qafas u dwar il-ġestjoni ta’ gruppi ta’ 
klassi mondjali u netwerks kummerċjali u 
titħeġġeġ il-kollaborazzjoni 
transnazzjonali bejn il-gruppi, u jiġi 
promoss l-iżvilupp ta’ prodotti, servizzi u 
proċessi sostenibbli;

Or. en

Emenda 283
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriżi, inklużi 
reżiljenza għad-disastri u biex ikun żgurat 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi xierqa, gruppi 
ta’ klassi mondjali u netwerks 
kummerċjali, kundizzjonijiet ta’ qafas u 
żvilupp ta’ prodotti, servizzi u proċessi 
sostenibbli;

(a) miżuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriżi, inklużi 
reżiljenza għad-disastri u biex ikun żgurat 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi xierqa, gruppi 
ta’ klassi mondjali u netwerks 
kummerċjali, kundizzjonijiet ta’ qafas
bħal, b’mod partikolari, tnaqqis tal-piż 
amministrattiv u żvilupp ta’ prodotti, 
servizzi u proċessi sostenibbli;

Or. de

Emenda 284
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-

(a) miżuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
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politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriżi, inklużi 
reżiljenza għad-disastri u biex ikun żgurat 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi xierqa, gruppi 
ta’ klassi mondjali u netwerks 
kummerċjali, kundizzjonijiet ta’ qafas u 
żvilupp ta’ prodotti, servizzi u proċessi 
sostenibbli;

politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriżi, inklużi 
reżiljenza għad-disastri u biex ikun żgurat
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi xierqa, gruppi 
ta’ klassi mondjali u netwerks 
kummerċjali, kundizzjonijiet ta’ qafas u 
żvilupp ta’ prodotti, tekniki, servizzi u 
proċessi sostenibbli;

Or. en

Emenda 285
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) mizuri għas-salvagwardja ta’ setturi 
fi kriżi jew li huma mhedda b’mod gravi 
minn likwidazzjoni, l-iktar l-MSMEs, 
f’kull Stat Membru, bi programmi u 
miżuri ta’ intervent speċifiku, u 
partikolarment fil-qasam tal-kummerċ 
lokali, il-kostruzzjoni ċivili, is-settur tat-
tessuti u dak tal-metalli, fost oħrajn;

Or. pt

Emenda 286
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) miżuri għall-promozzjoni tal-
kompetittività u s-sostenibbiltà tal-SMEs 
tal-Unjoni fis-settur tat-turiżmu, inter alia 
billi tiġi promossa il-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri, permezz tal-iskambju tal-
prattiki tajbin;
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Or. en

Emenda 287
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) azzjonijiet li jappoġġaw u jitejbu r-
rwol ta’ organizzazzjonijiet tal-SMEs 
rapprenżentattivi flimkien ma’ u bil-parir 
tal-SMEs;

Or. en

Emenda 288
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri li jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni 
fit-tfassil tal-politika u l-iskambju ta’ 
prattiki tajbin fost l-Istati Membri, pajjiżi 
oħra parteċipanti fil-Programm u l-
kompetituri ewlenin tal-Unjoni, u li 
jindirizzaw ukoll aspetti tal-politiki tal-
kompetittività internazzjonali.

(b) miżuri li jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni 
fit-tfassil tal-politika u l-iskambju ta’ 
prattiki tajbin fost l-Istati Membri, pajjiżi 
oħra parteċipanti fil-Programm u l-
kompetituri ewlenin tal-Unjoni, u li 
jindirizzaw ukoll aspetti tal-politiki tal-
kompetittività internazzjonali, b’fokus 
ukoll fuq il-mekkaniżmi marbuta mal-
protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li 
huma l-oġġett ta’ dumpin minn pajjiżi li 
mhumiex membri tal-Komunità Ewropea.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jipprovdi għal mekkaniżmi biex jiġu protetti u difiżi l-SMEs Ewropej 
mill-kompetizzjoni inġusta minn pajjiżi li mhumiex parti mill-UE, naturalment b’konformità 
mal-leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni u l-kummerċ ħieles. 



AM\905685MT.doc 115/128 PE491.338v01-00

MT

Emenda 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri li jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni 
fit-tfassil tal-politika u l-iskambju ta’ 
prattiki tajbin fost l-Istati Membri, pajjiżi 
oħra parteċipanti fil-Programm u l-
kompetituri ewlenin tal-Unjoni, u li 
jindirizzaw ukoll aspetti tal-politiki tal-
kompetittività internazzjonali.

(b) miżuri li jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni 
fit-tfassil tal-politika u l-iskambju ta’ 
prattiki tajbin fost l-Istati Membri, pajjiżi 
oħra parteċipanti fil-Programm u s-sħab 
tal-kummerċ globali ewlenin tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 290
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri li jtejbu l-kundizzjonijiet ta’ 
qafas, partikolarment għall-SMEs, 
permezz tat-tnaqqis tal-piż amministrattiv. 
Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu iżda 
mhumiex limitati għal:
- l-istabbiliment ta’ miri ta’ tnaqqis nett 
kwalitattivi u kwantitattivi li jqisu l-
leġiżlazzjoni eżistenti kif ukoll il-
leġiżlazzjoni l-ġdida li tidħol fis-seħħ wara 
l-mira tkun ġiet stabbilita;
- l-istabbiliment ta’ gruppi ta’ esperti 
indipendenti biex jagħtu pariri lill-
Kummissjoni dwar it-tnaqqis tal-piżijiet 
amministrattivi marbuta mal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni;
- tagħrif u skambju tal-aqwa prattiki 
marbuta mat-traspożizzjoni tal-
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leġiżlazzjoni tal-UE fil-liġi nazzjonali, 
inkluża l-applikazzjoni sistematika ta’ test 
tal-SMEs.

Or. en

Emenda 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Miżuri li jħeġġu l-kooperazzjoni fl-
iskambju tal-aħjar prattiki fost il-partijiet 
interessati

Or. en

Emenda 292
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) appoġġ għall-iskambju tal-aqwa 
prattiki, kooperazzjoni u informazzjoni 
bejn organizzazzjonijiet rappreżentanti 
tal-SMEs;

Or. en

Emenda 293
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, partikolarment bil-ħsieb li 
jittejjeb it-tħaffif tal-aċċess għall-
programmi u l-miżuri jkunu ta’ sostenn 
tal-SMEs.

(c) appoġġ għall-intrapriżi mikro u għall-
iżvilupp tal-politika dwar l-SMEs u l-
kooperazzjoni bejn dawk li jfasslu l-
politika, partikolarment bil-ħsieb li jittejjeb 
it-tħaffif tal-aċċess għall-programmi u l-
miżuri għall-intrapriżi mikro għall-SMEs.

Or. ro

Emenda 294
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, partikolarment bil-ħsieb li 
jittejjeb it-tħaffif tal-aċċess għall-
programmi u l-miżuri jkunu ta’ sostenn tal-
SMEs.

(c) appoġġ għall-MSMEs għall-iżvilupp 
tal-politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, bil-ħsieb li jiġi żgurat li 
l-fondi tal-Komunità jiġu trasferiti lil u 
assorbiti b’mod ċar mill-MSMEs, u
partikolarment bil-ħsieb li jittejjeb it-tħaffif 
tal-aċċess għall-programmi u l-miżuri 
jkunu ta’ sostenn tal-MSMEs.

Or. pt

Emenda 295
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, partikolarment bil-ħsieb li 
jittejjeb it-tħaffif tal-aċċess għall-
programmi u l-miżuri jkunu ta’ sostenn tal-

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika b’kooperazzjoni mill-qrib mal-
assoċjazzjonijiet tal-SMEs bħala l-vuċi 
tal-SMEs u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, partikolarment bil-ħsieb li 
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SMEs. jittejjeb it-tħaffif tal-aċċess għall-
programmi u l-miżuri jkunu ta’ sostenn tal-
SMEs.

Or. de

Emenda 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, partikolarment bil-ħsieb li 
jittejjeb it-tħaffif tal-aċċess għall-
programmi u l-miżuri jkunu ta’ sostenn tal-
SMEs.

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, u bejn dawk li jfasslu l-
politika u l-organizzazzjonijiet tal-SMEs,
partikolarment bil-ħsieb li jittejjeb it-tħaffif 
tal-aċċess għall-programmi u l-miżuri 
jkunu ta’ sostenn tal-SMEs.

Or. fr

Emenda 297
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, partikolarment bil-ħsieb li 
jittejjeb it-tħaffif tal-aċċess għall-
programmi u l-miżuri jkunu ta’ sostenn tal-
SMEs.

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, is-soċjetà ċivili u s-settur 
tan-negozju partikolarment bil-ħsieb li 
jittejjeb it-tħaffif tal-aċċess għall-
programmi u l-miżuri jkunu ta’ sostenn tal-
SMEs.

Or. en
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Emenda 298
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, partikolarment bil-ħsieb li 
jittejjeb it-tħaffif tal-aċċess għall-
programmi u l-miżuri jkunu ta’ sostenn tal-
SMEs.

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, partikolarment bil-ħsieb li 
jittejjeb it-tħaffif tal-aċċess għall-
programmi u l-miżuri jkunu ta’ sostenn tal-
SMEs, b’konformità mal-prinċipji tal-Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar u b’attenzjoni 
speċjali għar-rwol li jista’ jkollhom l-
awtoritajiet lokali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu n-negozji ż-żgħar u l-prinċipji ta’ gwida li jinsabu fl-Att dwar in-Negozji 
ż-Żgħar, partikolarment “Aħseb l-ewwel fiż-żgħir”; l-awtoritajiet lokali għandhom ikunu 
involuti wkoll minħabba li huma familjari mal-SMEs lokali tagħhom u l-bżonnijiet ta’ dawn 
tal-aħħar.  

Emenda 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, partikolarment bil-ħsieb li 
jittejjeb it-tħaffif tal-aċċess għall-
programmi u l-miżuri jkunu ta’ sostenn tal-
SMEs.

(c) appoġġ għall-SMEs għall-iżvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, partikolarment bil-ħsieb li 
jittejjeb it-tħaffif tal-aċċess għall-
programmi u l-miżuri jkunu ta’ sostenn tal-
SMEs, fil-livell Ewropew, reġjonali u 
nazzjonali, inkluż Orizzont 2020 u l-Fondi 
Strutturali.

Or. en
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Emenda 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Miżuri għall-promozzjoni tal-
kompetittività u s-sostenibilità tal-SMEs 
fis-settur tat-turiżmu billi jkun inkoraġġit 
il-ħolqien ta’ ambjent favorevoli għall-
iżvilupp ta’ impriżi f’dan il-qasam u billi 
ssir promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-importanza tat-turiżmu li jiddeskrivi l-kompetenzi
speċifiċi tal-Unjoni f’dan il-qasam u dan il-programm se jimplimenta dawn il-kompetenzi. 
Għalhekk, għandhom jiġu pprovduti iktar dettalji fit-test.

Emenda 301
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) appoġġ għall-SMEs fl-
implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni, 
valutazzjoni u titjib tar-rendiment 
ambjentali u tal-enerġija, aġġornament 
tal-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom, l-iżvilupp 
ta’ mudelli ta’ negozju sostenibbli u katini 
ta’ valur effiċjenti fl-użu tar-riżorsi.

Or. en
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Emenda 302
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) appoġġ għall-aggregazzjoni, inkluż il-
ħolqien ta’ gruppi u netwerks 
transnazzjonali, u t-tkabbir ta’ SMEs.

Or. it

Emenda 303
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) miżuri għall-promozzjoni tal-
kompetittività u s-sostenibbiltà tal-SMEs 
tal-Unjoni fis-settur tat-turiżmu, inter alia 
billi tiġi promossa il-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri, permezz tal-iskambju tal-
prattiki tajbin.

Or. en

Emenda 304
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) appoġġ għal netwerking/skambju ta’ 
esperjenzi/l-aqwa prattiki bejn l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
SMEs dwar l-implimentazzjoni tal-SBA.
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Or. en

Emenda 305
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) miżuri biex jiġu applikati l-prinċipji 
tal-SBA ‘aħseb l-ewwel fiż-żgħir’ u ‘darba 
biss’.

Or. es

Emenda 306
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) appoġġ għall-iżvilupp ta’ sistemi li 
jgħinu liċ-ċittadini Ewropej biex 
jistabbilixxu intrapriżi u biex jaċċessaw 
is-swieq barra l-Istat Membri tagħhom 
sabiex jisfruttaw aħjar il-potenzjal fis-suq 
uniku Ewropew;

Or. hu

Emenda 307
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Jeħtieġ li tingħata prijorità lil 
kumpaniji privati ta’ appoġġ b’enfasi fuq 
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l-SMEs fl-introduzzjoni ta’ ideat 
ambjentali innovattivi fis-swieq.

Or. en

Emenda 308
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-ħolqien ta’ sistemi ta’ tagħlim 
elettroniku u bbażati fuq l-għarfien tal-
intrapriżi Ewropej bil-lingwi tas-27 Stati 
Membri kollha flimkien ma’ reġistru ta’ 
kosuolenti u pjattaforma ta’ konsulenza 
onlajn, li tiffaċilita informazzjoni 
speċifika għall-Istati Membri biex tista’ 
tiġi aċċessata malajr u faċilment.

Or. hu

Emenda 309
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Miżuri għall-promozzjoni tal-
kompetittività u s-sostenibilità tal-SMEs 
fis-settur tat-turiżmu billi jkun inkoraġġit 
il-ħolqien ta’ ambjent favorevoli għall-
iżvilupp ta’ impriżi f’dan il-qasam u billi 
ssir promozzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-turiżmu jirrappreżenta settur ekonomiku importanti fl-Unjoni u l-intrapriżi tagħhom 
jikkontribwixxu b’mod sostanzjali għat-tkabbir u l-impjiegi.

Emenda 310
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa 
inizjattivi li jaċċelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi bbażati fuq l-
attivitajiet transsettorjali f’żoni 
karatterizzati minn proporzjon għoli ta’
SMEs u b'kontribuzzjoni għoli lejn il-PGD 
tal-Unjoni. Dawn l-inizjattivi għandhom 
jistimulaw l-iżvilupp ta’ swieq ġodda u l-
provvista ta' prodotti u servizzi bbażati fuq 
l-aktar mudelli kummerċjali kompetittivi 
jew fuq ktajjen ta’ valur modifikati. Dawn 
għandhom jinkludu inizjattivi li jtejbu l-
produttività, l-effiċjenza tar-riżorsi, is-
sostenibilità u r-responsabilità soċjali 
korporattiva.

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa 
inizjattivi li jaċċelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi bbażati fuq l-
attivitajiet transsettorjali f’żoni 
karatterizzati minn proporzjon għoli ta’
MSMEs u b'kontribuzzjoni għoli lejn il-
PGD tal-Istati Membri u tal-Unjoni. Dawn 
l-inizjattivi għandhom jistimulaw l-
iżvilupp ta’ produzzjoni nazzjonali u jtejbu 
l-produttività, l-effiċjenza tar-riżorsi, is-
sostenibilità u r-responsabilità soċjali 
korporattiva, billi jipprovdu għat-tkabbir 
ekonomiku li hu ta’ importanza kruċjali 
sabiex jiġu indirizzati problemi soċjali li 
jirriżultaw minn kriżi sistemika, 
partikolarment għall-pajjiżi b’ekonomija 
iktar dgħajfa.

Or. pt

Emenda 311
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa 
inizjattivi li jaċċelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi bbażati fuq l-
attivitajiet transsettorjali f’żoni 

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa 
inizjattivi li jaċċelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi bbażati fuq l-
attivitajiet transsettorjali f’żoni 
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karatterizzati minn proporzjon għoli ta’ 
SMEs u b'kontribuzzjoni għoli lejn il-PGD
tal-Unjoni. Dawn l-inizjattivi għandhom 
jistimulaw l-iżvilupp ta’ swieq ġodda u l-
provvista ta' prodotti u servizzi bbażati fuq 
l-aktar mudelli kummerċjali kompetittivi 
jew fuq ktajjen ta’ valur modifikati. Dawn 
għandhom jinkludu inizjattivi li jtejbu l-
produttività, l-effiċjenza tar-riżorsi, is-
sostenibilità u r-responsabilità soċjali 
korporattiva.

karatterizzati minn proporzjon għoli ta’
intrapriżi mikro u SMEs u 
b'kontribuzzjoni għoli lejn żieda fil-livelli 
tal-impjiegi u l-PGD tal-Unjoni. Dawn l-
inizjattivi għandhom jistimulaw l-iżvilupp 
ta’ swieq ġodda u l-provvista ta' prodotti u 
servizzi bbażati fuq l-aktar mudelli 
kummerċjali kompetittivi jew fuq ktajjen 
ta’ valur modifikati. Dawn għandhom
jinkludu inizjattivi li jtejbu l-produttività, l-
effiċjenza tar-riżorsi, is-sostenibilità u r-
responsabilità soċjali korporattiva.

Or. ro

Emenda 312
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa 
inizjattivi li jaċċelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi bbażati fuq l-
attivitajiet transsettorjali f’żoni 
karatterizzati minn proporzjon għoli ta’ 
SMEs u b'kontribuzzjoni għoli lejn il-PGD 
tal-Unjoni. Dawn l-inizjattivi għandhom 
jistimulaw l-iżvilupp ta’ swieq ġodda u l-
provvista ta' prodotti u servizzi bbażati fuq 
l-aktar mudelli kummerċjali kompetittivi 
jew fuq ktajjen ta’ valur modifikati. Dawn 
għandhom jinkludu inizjattivi li jtejbu l-
produttività, l-effiċjenza tar-riżorsi, is-
sostenibilità u r-responsabilità soċjali 
korporattiva.

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa 
inizjattivi li jaċċelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi bbażati fuq l-
attivitajiet transsettorjali f’żoni 
karatterizzati minn proporzjon għoli ta’ 
SMEs u b'kontribuzzjoni għoli lejn il-PGD 
tal-Unjoni, u l-bidu ta’ industriji 
innovattivi, bħal industriji kreattivi 
marbuta mal-innovazzjonijiet ICT. Dawn 
l-inizjattivi għandhom jistimulaw l-
iżvilupp ta’ swieq ġodda u l-provvista ta' 
prodotti u servizzi bbażati fuq l-aktar 
mudelli kummerċjali kompetittivi jew fuq 
ktajjen ta’ valur modifikati. Dawn 
għandhom jinkludu inizjattivi li jtejbu l-
produttività, l-effiċjenza tar-riżorsi, is-
sostenibilità u r-responsabilità soċjali 
korporattiva.

Or. it



PE491.338v01-00 126/128 AM\905685MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Biex tiżdied il-kompetittività tal-SMEs Ewropej, il-fokus għandu jkun fuq l-industriji 
innovattivi u kreattivi.

Emenda 313
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa 
inizjattivi li jaċċelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi bbażati fuq l-
attivitajiet transsettorjali f’żoni 
karatterizzati minn proporzjon għoli ta’ 
SMEs u b'kontribuzzjoni għoli lejn il-
PGD tal-Unjoni. Dawn l-inizjattivi 
għandhom jistimulaw l-iżvilupp ta’ swieq 
ġodda u l-provvista ta' prodotti u servizzi 
bbażati fuq l-aktar mudelli kummerċjali 
kompetittivi jew fuq ktajjen ta’ valur 
modifikati. Dawn għandhom jinkludu 
inizjattivi li jtejbu l-produttività, l-
effiċjenza tar-riżorsi, is-sostenibilità u r-
responsabilità soċjali korporattiva.

3. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa 
inizjattivi li jaċċelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi. Dawn l-inizjattivi 
għandhom jistimulaw l-iżvilupp ta’ swieq 
ġodda u l-provvista ta' prodotti u servizzi 
bbażati fuq l-aktar mudelli kummerċjali 
kompetittivi, prodotti u proċessi mtejba, 
strutturi organizzazzjonali mibdula jew 
ktajjen ta’ valur modifikati. Dawn 
għandhom jinkludu inizjattivi li jtejbu l-
produttività, is-sostenibilità, b’mod 
partikolari l-effiċjenza tar-riżorsi u l-
enerġija, u r-responsabilità soċjali 
korporattiva. L-attivitajiet għandhom 
jinkoraġġixxu l-adozzjoni ta’ mudelli ta’ 
negozju ġodda kif ukoll l-użu 
kummerċjali ta’ ideat relevanti għal 
prodotti u servizzi ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attivitajiet għandhom jiffokaw fuq inizjattivi transettorjali li jibbenefikaw il-firxa l-aktar 
wiesgħa possibbli ta’ SMEs. Minbarra l-mudelli kompetittivi tan-negozju u l-katini ta' valur 
modifikat, il-bidu ta' industriji kompetittivi jistgħu jibbenefikaw minn prodotti mtejba u 
proċessi u strutturi organizzattivi mibdula.

Emenda 314
Konrad Szymański
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa 
inizjattivi li jaċċelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi bbażati fuq l-
attivitajiet transsettorjali f’żoni 
karatterizzati minn proporzjon għoli ta’ 
SMEs u b'kontribuzzjoni għoli lejn il-PGD 
tal-Unjoni. Dawn l-inizjattivi għandhom 
jistimulaw l-iżvilupp ta’ swieq ġodda u l-
provvista ta' prodotti u servizzi bbażati fuq 
l-aktar mudelli kummerċjali kompetittivi 
jew fuq ktajjen ta’ valur modifikati. Dawn 
għandhom jinkludu inizjattivi li jtejbu l-
produttività, l-effiċjenza tar-riżorsi, is-
sostenibilità u r-responsabilità soċjali 
korporattiva.

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa 
inizjattivi li jaċċelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi f’żoni karatterizzati 
minn proporzjon għoli ta’ SMEs u 
b'kontribuzzjoni għoli lejn il-PGD tal-
Unjoni. Dawn l-inizjattivi għandhom 
jistimulaw l-iżvilupp ta’ swieq ġodda u l-
provvista ta' prodotti u servizzi bbażati fuq 
l-aktar mudelli kummerċjali kompetittivi 
jew fuq ktajjen ta’ valur modifikati. Dawn 
għandhom jinkludu inizjattivi li jtejbu l-
produttività, l-effiċjenza tar-riżorsi, is-
sostenibilità u r-responsabilità soċjali 
korporattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda raġuni għaliex dan għandu jiġi ristrett għall-attivitajiet transsettorjali.

Emenda 315
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġja wkoll 
attivitajiet speċifiċi għas-settur għal dawn 
l-għanijiet, f’żoni karatterizzati minn 
proporzjon għoli ta’ SMEs u b’kontribut 
għoli għall-PDG tal-Unjoni, bħall-oqsma 
tat-turiżmu u tal-oġġetti tal-konsumatur 
ibbażati fuq id-disinn.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tappoġġa l-inizjattivi speċifiċi għas-settur.

Emenda 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġja wkoll 
attivitajiet speċifiċi għas-settur għal dawn 
l-għanijiet, f’żoni karatterizzati minn 
proporzjon għoli ta’ SMEs u b’kontribut 
għoli għall-PDG tal-Unjoni, bħall-oqsma 
tat-turiżmu u tal-oġġetti tal-konsumatur 
ibbażati fuq id-disinn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tappoġġa l-inizjattivi speċifiċi għas-settur.


