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Emenda 318
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi
lejn il-promozzjoni tal-imprenditorija billi 
ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
jaffettwaw l-iżvilupp tal-intraprenditorija. 
Il-Kummissjoni għandha tappoġġa ambjent 
tan-negozju favorevoli għall-iżvilupp u t-
tkabbir tal-intrapriżi.

1. Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi
għall-promozzjoni tal-imprenditorija billi 
ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
jaffettwaw l-iżvilupp tal-intraprenditorija. 
Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
ambjent tan-negozju favorevoli għall-
iżvilupp u t-tkabbir tal-intrapriżi, b’mod
speċjali għall-intrapriżi mikro u l-SMEs.

Or. ro

Emenda 319
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi
lejn il-promozzjoni tal-imprenditorija billi 
ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
jaffettwaw l-iżvilupp tal-intraprenditorija.
Il-Kummissjoni għandha tappoġġa ambjent 
tan-negozju favorevoli għall-iżvilupp u t-
tkabbir tal-intrapriżi.

1. Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi
għall-promozzjoni tal-imprenditorija billi 
ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
jaffettwaw l-iżvilupp tal-intraprenditorija. 
Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
ambjent tan-negozju favorevoli għall-
ħolqien, l-iżvilupp, it-tkabbir u t-
trasferiment tal-intrapriżi, b’mod 
partikolari fir-rigward ta’ intrapriżi żgħar 
u mikro.

Or. fr

Emenda 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi
lejn il-promozzjoni tal-imprenditorija billi 
ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
jaffettwaw l-iżvilupp tal-intraprenditorija.
Il-Kummissjoni għandha tappoġġa ambjent 
tan-negozju favorevoli għall-iżvilupp u t-
tkabbir tal-intrapriżi.

1. Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi
għall-promozzjoni tal-imprenditorija billi 
ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
jaffettwaw l-iżvilupp tal-intraprenditorija. 
Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
ambjent tan-negozju favorevoli għal bidu 
sostenibbli, l-iżvilupp u t-tkabbir tal-
intrapriżi.

Or. en

Emenda 321
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi
lejn il-promozzjoni tal-imprenditorija billi 
ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
jaffettwaw l-iżvilupp tal-intraprenditorija.
Il-Kummissjoni għandha tappoġġa ambjent 
tan-negozju favorevoli għall-iżvilupp u t-
tkabbir tal-intrapriżi.

1. Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi
għall-promozzjoni tal-imprenditorija billi 
ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
jaffettwaw l-iżvilupp tal-intraprenditorija, 
billi tarmonizza l-leġiżlazzjoni fis-seħħ u 
tnaqqas il-piż burokratiku li huma 
soġġetti għalih l-SMEs fid-diversi Stati 
Membri. Il-Kummissjoni għandha
tappoġġja ambjent tan-negozju favorevoli 
għall-iżvilupp, it-tkabbir, u t-tisħiħ tal-
intrapriżi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-intrapriżi għandu jiġi implimentat ukoll fil-fażijiet taċ-ċiklu tal-ħajja wara 
dawk fil-fażi tal-bidu, biex dawn jissaħħu fis-suq (tisħiħ) permezz ta’ organizzazzjoni mill-
ġdid/ristrutturar kompetittiv/a bl-għan li jiġu indirizzati l-isfidi ġodda għall-ekonomija, anke 
billi tiġi armonizzata l-leġiżlazzjoni
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Emenda 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi
lejn il-promozzjoni tal-imprenditorija billi 
ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
jaffettwaw l-iżvilupp tal-intraprenditorija.
Il-Kummissjoni għandha tappoġġa ambjent 
tan-negozju favorevoli għall-iżvilupp u t-
tkabbir tal-intrapriżi.

1. Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi
għall-promozzjoni tal-imprenditorija billi 
ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
jaffettwaw l-iżvilupp tal-intraprenditorija. 
Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
ambjent tan-negozju favorevoli għall-
iżvilupp u t-tkabbir tal-intrapriżi, 
b’attenzjoni speċjali għall-istrateġiji u l-
ħtiġijiet tal-SMEs.

Or. en

Emenda 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-intraprendituri  żgħażagħ, 
intraprendituri ġodda u potenzjali, 
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi ta’ mira.

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-imprendituri ġodda, potenzjali,
imprendituri żgħażagħ u nisa.

Or. en

Emenda 324
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-intraprendituri żgħażagħ,
intraprendituri ġodda u potenzjali,
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi ta’ mira.

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-imprendituri żgħażagħ, imprendituri
ġodda u potenzjali, imprendituri nisa,
ħaddiema tas-sengħa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi ta’ mira.

Or. fr

Emenda 325
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-intraprendituri żgħażagħ,
intraprendituri ġodda u potenzjali,
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi ta’ mira.

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-imprendituri żgħażagħ, imprendituri
ġodda u potenzjali, imprendituri nisa, kif 
ukoll gruppi speċifiċi ta’ mira, bħall-
imprendituri li jkollhom bejn it-30 u s-60 
sena li ntlaqtu mill-kriżi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kriżi ekonomika kellha impatt qawwi fuq l-imprendituri li għandhom ’il fuq minn 50 sena, 
madankollu huwa meqjus neċessarju li dawn jiġu inklużi fost il-kategoriji li l-Kummissjoni 
għandha tagħtihom attenzjoni partikolari

Emenda 326
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-intraprendituri żgħażagħ,

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-imprendituri żgħażagħ, imprendituri
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intraprendituri ġodda u potenzjali,
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi ta’ mira.

ġodda u potenzjali, imprendituri fis-settur 
ċivili u imprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi ta’ mira.

Or. en

Emenda 327
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-intraprendituri żgħażagħ,
intraprendituri ġodda u potenzjali,
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi ta’ mira.

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-imprendituri żgħażagħ, imprendituri
ġodda u potenzjali, imprendituri nisa, kif 
ukoll gruppi speċifiċi ta’ mira bħall-
migranti, gruppi soċjalment żvantaġġjati 
jew gruppi vulnerabbli bħal persuni 
b'diżabilitajiet.

Or. en

Emenda 328
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-intraprendituri żgħażagħ,
intraprendituri ġodda u potenzjali,
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi ta’ mira.

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-imprendituri żgħażagħ, imprendituri
ġodda u potenzjali, imprendituri nisa, kif 
ukoll gruppi speċifiċi ta’ mira, inklużi 
imprendituri anzjani li l-esperjenza u n-
netwerks informali tagħhom jistgħu 
jkunu imprezzabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rwol ta' ċittadini anzjani fl-intraprenditorija ma għandux jiġi sottovalutat. Meta jitqiesu l-
esperjenza u l-kuntatti tagħhom, ċittadini anzjani jistgħu jagħtu kontribut sinifikanti għall-
bidu tan-negozju u b'hekk isiru membri attivi ta' soċjetà li qed tixjieħ.

Emenda 329
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-intraprendituri żgħażagħ,
intraprendituri ġodda u potenzjali,
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speċifiċi ta’ mira.

2. Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-imprendituri żgħażagħ, imprendituri
ġodda u potenzjali, imprendituri nisa, kif 
ukoll gruppi speċifiċi ta’ mira u t-
trasferiment ta’ intrapriżi.

Or. de

Emenda 330
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-intraprendituri żgħażagħ,
intraprendituri ġodda u potenzjali,
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi
speċifiċi ta’ mira.

(2) Għandha tingħata attenzjoni partikolari
lill-imprendituri żgħażagħ, imprendituri
ġodda u potenzjali, imprendituri nisa, kif 
ukoll, għalhekk, lill-korpi speċifiċi
b’għarfien speċjalizzat li jappoġjahom.

Or. hu

Emenda 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni tista’ tippromwovi l-
ħolqien ta’ netwerks ta’ infrastruttura 
għall-irkupru tal-arti u s-snajja’, il-ħiliet 
tagħhom u t-tekniki tradizzjonali li huma 
relatati mal-wirt kulturali u l-industrija 
tal-lussu.

Or. en

Emenda 332
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista tappoġġa miżuri 
tal-Istati Membri li jiżviluppaw 
edukazzjoni, ħiliet u attitudnijiet 
intraprenditorjali, b' mod partikolari fost
intraprendituri potenzjali u ġodda.

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġja miżuri 
tal-Istati Membri u tar-Reġjuni, li 
jiżviluppaw edukazzjoni, ħiliet u 
attitudnijiet intraprenditorjali, anke fil-
livell lokali, b’ mod partikolari fost
imprendituri potenzjali, anke permezz ta’ 
għamliet tal-ikkowċjar u l-mentoring 
għall-imprenditur (ara l-figura tal-
“ġestjoni temporanja")

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa utli li jkun hemm referenza għall-inizjattivi ta’ suċċess li diġà qed jiġu implimentati fil-
livell reġjonali ta’ appoġġ għat-tkabbir tal-intrapriżi permezz tal-mentoring (kowċing, l-għoti 
ta’ pariri, eċċ.) min-naħa ta’ nies professjonali esterni għall-intrapriża nnifisha.

Emenda 333
Edit Herczog
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni tista tappoġġa miżuri 
tal-Istati Membri li jiżviluppaw 
edukazzjoni, ħiliet u attitudnijiet 
intraprenditorjali, b' mod partikolari fost
intraprendituri potenzjali u ġodda.

(3) Il-Kummissjoni tista’ tappoġġja miżuri 
tal-Istati Membri li jiżviluppaw 
edukazzjoni, ħiliet u attitudnijiet 
intraprenditorjali, b' mod partikolari fost
imprendituri potenzjali u ġodda, kif ukoll 
programmi li jippromwovu l-impjiegi 
indipendenti u d-dħul fl-intraprenditorija 
fost żgħażagħ li jixtiequ jkunu 
imprendituri.  

Or. hu

Emenda 334
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista tappoġġa miżuri 
tal-Istati Membri li jiżviluppaw 
edukazzjoni, ħiliet u attitudnijiet 
intraprenditorjali, b' mod partikolari fost
intraprendituri potenzjali u ġodda.

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġja miżuri 
tal-Istati Membri li jiżviluppaw 
edukazzjoni, ħiliet u attitudnijiet 
intraprenditorjali, b' mod partikolari fost
imprendituri potenzjali u ġodda kif ukoll 
tippromwovi inizjattivi li jappoġġaw l-
għoti tat-tieni ċans lill-imprendituri li 
qabel kienu falluti.

Or. en

Emenda 335
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni tappoġġja azzjonijiet 
intraprenditorjali favur SMEs fis-settur 
turistiku biex tagħti appoġġ lil turiżmu ta’ 
kwalità u sostenibbli, b’mod partikolari
permezz tal-identifikazzjoni ta’ prattiki 
aħjar li jistgħu jirriżultaw f’benefiċċji 
għal setturi speċifiċi, bħat-turiżmu ta’ 
ħdejn il-baħar jew mal-kosta.

Or. it

Emenda 336
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3 a) Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari sabiex jiġi eliminat il-qgħad 
fost iż-żgħażagħ, jiġu mmotivati ż-
żgħażagħ qiegħda biex isibu impjieg 
indipendenti jew isiru imprendituri, billi 
jitqiesu l-ispeċjalizzazzjonijiet tal-grupp 
fil-mira u jsir użu mill-għarfien speċifiku 
tal-grupp fil-mira dwar l-
organizzazzjonijiet għall-iżvilupp tal-
intrapriża fost iż-żgħażagħ;

Or. hu

Emenda 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni tista' ssaħħaħ l-
edukazzjoni ta' imprendituri possibbli bil-
programmi tat-Tagħlim tul il-Ħajja jew l-
Erasmus għal Kulħadd sabiex ittejjeb il-
kapaċità teknoloġika u l-ġestjoni tal-
intrapriża tagħhom.

Or. en

Emenda 338
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni se tappoġġja t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet għal organizzazzjonijiet 
intermedjarji tal-SMEs sabiex ittejjeb il-
kwalità u d-disponibbiltà tal-parir tas-
CSR għall-intrapriżi żgħar u medji.

Or. en

Emenda 339
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġja l-
miżuri meħuda mill-Istati Membri li 
jimplimentaw tnaqqis fit-taxxi għall-
SMEs.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus bħala meħtieġ, f’dan il-perjodu ta’ kriżi, li jiġu promossi l-azzjonijiet kollha, 
anke fil-livell nazzjonali, li jiffavorixxu t-tkabbir u t-tisħiħ tal-kumpaniji

Emenda 340
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Il-Kummissjoni tappoġġja l-ħolqien 
ta’ użu prattiku tar-riċerka universitarja 
fl-Istati Membri, u l-ħolqien ta’ 
programmi li jinċentivaw it-tkabbir ta’ 
intrapriżi (business accelerators and 
incubators).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġi żviluppat u msaħħaħ ir-rwol li jista’ jkollhom l-universitajiet fil-ħolqien 
ta' intrapriżi ġodda u l-ideat li jistgħu joffru

Emenda 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir
filwaqt li jikkumplimentaw l-użu tal-
istrumenti finanzjarji mill-Istati Membri
għall-SMEs fil-livell nazzjonali u
reġjonali. Sabiex tkun żgurata l-
kumplimentarjetà, dawn l-azzjonijiet se 

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu, tat-tkabbir u tat-
trasferiment, filwaqt li jikkomplementaw l-
użu tal-istrumenti finanzjarji mill-Istati 
Membri għall-appoġġ tal-SMEs fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali. Sabiex tkun 
żgurata l-kumplimentarjetà, dawn l-
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jkunu kkoordinati mill-qrib ma' dawk li 
jitwettqu fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni u 
fuq il-livell nazzjonali. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jimmiraw li jistimolaw il-
provvista tal-finanzi tal-ekwità u d-dejn.

azzjonijiet se jkunu kkoordinati mill-qrib 
ma' dawk li jitwettqu fil-qafas tal-politika 
ta' koeżjoni, l-Orizzont 2020 u fuq il-livell 
nazzjonali, reġjonali jew lokali. Dawn l-
azzjonijiet għandhom jimmiraw li 
jistimolaw il-provvista tal-finanzi, kemm 
f’forma ta’ investimenti f’kapital ta’ riskju 
kif ukoll f’forma ta’ self.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żieda mal-Emenda 41 (abbozz ta’ rapport): strumenti finanzjarji taħt dan il-Programm 
għandhom jikkomplementaw skemi eżistenti fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. Flimkien 
ma' awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, anke awtoritajiet lokali bħal bliet għandhom rwol 
importanti sabiex jiffaċilitaw aċċess għal finanzi għal SMEs.

Emenda 342
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir
filwaqt li jikkumplimentaw l-użu tal-
istrumenti finanzjarji mill-Istati Membri
għall-SMEs fil-livell nazzjonali u reġjonali.
Sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà, 
dawn l-azzjonijiet se jkunu kkoordinati 
mill-qrib ma' dawk li jitwettqu fil-qafas 
tal-politika ta' koeżjoni u fuq il-livell 
nazzjonali.  Dawn l-azzjonijiet għandhom 
jimmiraw li jistimolaw il-provvista tal-
finanzi tal-ekwità u d-dejn.

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu, ta’ tkabbir u ta’ 
tisħiħ filwaqt li jikkomplementaw l-użu tal-
istrumenti finanzjarji mill-Istati Membri
għall-appoġġ tal-SMEs fil-livell nazzjonali 
u reġjonali. Sabiex tkun żgurata l-
kumplimentarjetà, dawn l-azzjonijiet se 
jkunu kkoordinati mill-qrib ma’ dawk li 
jitwettqu fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni 
u fuq il-livell nazzjonali. Dawn l-
azzjonijiet għandhom jimmiraw li 
jistimolaw il-provvista tal-finanzi, kemm 
f’forma ta’ investimenti f’kapital ta’ riskju 
kif ukoll f’forma ta’ self.

Or. it
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Emenda 343
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.Il-Kummissjoni għandha tappoġġa
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir filwaqt 
li jikkumplimentaw l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji mill-Istati Membri għall-SMEs
fil-livell nazzjonali u reġjonali. Sabiex tkun 
żgurata l-kumplimentarjetà, dawn l-
azzjonijiet se jkunu kkoordinati mill-qrib 
ma' dawk li jitwettqu fil-qafas tal-politika 
ta' koeżjoni u fuq il-livell nazzjonali. Dawn 
l-azzjonijiet għandhom jimmiraw li 
jistimolaw il-provvista tal-finanzi tal-
ekwità u d-dejn.

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir filwaqt 
li jikkomplementaw l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji mill-Istati Membri għall-appoġġ 
tal-SMEs fil-livell nazzjonali u reġjonali.
Sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà, 
dawn l-azzjonijiet se jkunu kkoordinati 
mill-qrib ma’ dawk li jitwettqu fil-qafas 
tal-politika ta’ koeżjoni u fuq il-livell 
nazzjonali.  Dawn l-azzjonijiet għandhom 
jimmiraw li jistimolaw il-provvista tal-
finanzi, kemm f’forma ta’ investimenti 
f’kapital ta’ riskju kif ukoll f’forma ta’ self.
Il-Kummissjoni tagħti attenzjoni 
partikolari lill-viżibbiltà tal-finanzjament 
Komunitarju mogħti lill-SMEs sabiex l-
appoġġ tal-Unjoni Ewropea jkun magħruf 
u rikonoxxut.

Or. fr

Emenda 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir
filwaqt li jikkumplimentaw l-użu tal-
istrumenti finanzjarji mill-Istati Membri
għall-SMEs fil-livell nazzjonali u reġjonali. 

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
azzjonijiet li għandhom l-għan li
jiffaċilitaw u jtejbu l-aċċess tal-SMEs 
għall-finanzjament fil-fażijiet kollha taċ-
ċiklu tal-ħajja tagħhom, filwaqt li
jikkomplementaw l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji mill-Istati Membri għall-appoġġ
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Sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà, 
dawn l-azzjonijiet se jkunu kkoordinati 
mill-qrib ma' dawk li jitwettqu fil-qafas 
tal-politika ta' koeżjoni u fuq il-livell 
nazzjonali. Dawn l-azzjonijiet għandhom 
jimmiraw li jistimolaw il-provvista tal-
finanzi tal-ekwità u d-dejn.

tal-SMEs fil-livell nazzjonali u reġjonali. 
Sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà, 
dawn l-azzjonijiet se jkunu kkoordinati 
mill-qrib ma’ dawk li jitwettqu fil-qafas 
tal-politika ta’ koeżjoni u fuq il-livell 
nazzjonali. Dawn l-azzjonijiet għandhom 
jimmiraw li jippromwovu u jistimolaw il-
provvista tal-finanzi, kemm f’forma ta’ 
investimenti f’kapital ta’ riskju kif ukoll 
f’forma ta’ self.

Or. fr

Emenda 345
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir filwaqt 
li jikkumplimentaw l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji mill-Istati Membri għall-SMEs
fil-livell nazzjonali u reġjonali. Sabiex tkun 
żgurata l-kumplimentarjetà, dawn l-
azzjonijiet se jkunu kkoordinati mill-qrib 
ma' dawk li jitwettqu fil-qafas tal-politika 
ta' koeżjoni u fuq il-livell nazzjonali. Dawn 
l-azzjonijiet għandhom jimmiraw li 
jistimolaw il-provvista tal-finanzi tal-
ekwità u d-dejn.

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir, kif 
ukoll fil-fażijiet ta’ trasferiment, filwaqt li
jikkomplementaw l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji mill-Istati Membri għall-appoġġ 
tal-SMEs fil-livell nazzjonali u reġjonali. 
Sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà, 
dawn l-azzjonijiet se jkunu kkoordinati 
mill-qrib ma’ dawk li jitwettqu fil-qafas 
tal-politika ta’ koeżjoni u fuq il-livell 
nazzjonali. Dawn l-azzjonijiet għandhom 
jimmiraw li jistimolaw il-provvista tal-
finanzi, kemm f’forma ta’ investimenti 
f’kapital ta’ riskju kif ukoll f’forma ta’ self.

Or. de

Emenda 346
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir filwaqt 
li jikkumplimentaw l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji mill-Istati Membri għall-SMEs
fil-livell nazzjonali u reġjonali. Sabiex tkun 
żgurata l-kumplimentarjetà, dawn l-
azzjonijiet se jkunu kkoordinati mill-qrib 
ma' dawk li jitwettqu fil-qafas tal-politika 
ta' koeżjoni u fuq il-livell nazzjonali. Dawn 
l-azzjonijiet għandhom jimmiraw li 
jistimolaw il-provvista tal-finanzi tal-
ekwità u d-dejn.

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-intrapriżi mikro u tal-SMEs 
għall-finanzjament fil-fażijiet tagħhom tal-
bidu u t-tkabbir filwaqt li jikkomplementaw
l-użu tal-istrumenti finanzjarji mill-Istati 
Membri għall-intrapriżi mikro u għall-
appoġġ tal-SMEs fil-livell lokali,
nazzjonali u reġjonali. Sabiex tkun żgurata 
l-kumplimentarjetà, dawn l-azzjonijiet se 
jkunu kkoordinati mill-qrib ma' dawk li 
jitwettqu fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni u 
fuq il-livell nazzjonali. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jimmiraw li jistimolaw il-
provvista tal-finanzi, kemm f’forma ta’ 
investimenti f’kapital ta’ riskju kif ukoll 
f’forma ta’ self.

Or. ro

Emenda 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir filwaqt 
li jikkumplimentaw l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji mill-Istati Membri għall-SMEs
fil-livell nazzjonali u reġjonali. Sabiex tkun 
żgurata l-kumplimentarjetà, dawn l-
azzjonijiet se jkunu kkoordinati mill-qrib 
ma' dawk li jitwettqu fil-qafas tal-politika 
ta' koeżjoni u fuq il-livell nazzjonali. Dawn 
l-azzjonijiet għandhom jimmiraw li 
jistimolaw il-provvista tal-finanzi tal-

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir filwaqt 
li jikkomplementaw l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji mill-Istati Membri għall-appoġġ 
tal-SMEs fil-livell nazzjonali u reġjonali. 
Sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà, 
dawn l-azzjonijiet se jkunu kkoordinati 
mill-qrib ma' dawk li jitwettqu fil-qafas tal-
politika ta' koeżjoni, l-Orizzont 2020 u fuq 
il-livell nazzjonali. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jimmiraw li jistimolaw il-
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ekwità u d-dejn. provvista tal-finanzi, kemm f’forma ta’ 
investimenti f’kapital ta’ riskju kif ukoll 
f’forma ta’ self.

Or. en

Emenda 348
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir filwaqt 
li jikkumplimentaw l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji mill-Istati Membri għall-SMEs
fil-livell nazzjonali u reġjonali.  Sabiex 
tkun żgurata l-kumplimentarjetà, dawn l-
azzjonijiet se jkunu kkoordinati mill-qrib 
ma' dawk li jitwettqu fil-qafas tal-politika 
ta' koeżjoni u fuq il-livell nazzjonali. Dawn 
l-azzjonijiet għandhom jimmiraw li 
jistimolaw il-provvista tal-finanzi tal-
ekwità u d-dejn.

1. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aċċess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
fażijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir filwaqt 
li jikkomplementaw l-użu tal-istrumenti 
finanzjarji mill-Istati Membri għall-appoġġ
tal-SMEs fil-livell nazzjonali u reġjonali. 
Sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà, 
dawn l-azzjonijiet se jkunu kkoordinati 
mill-qrib ma' dawk li jitwettqu fil-qafas tal-
Orizzont 2020, tal-politika ta' koeżjoni u 
fuq il-livell nazzjonali u reġjonali. Dawn l-
azzjonijiet għandhom jimmiraw li 
jistimolaw il-provvista u l-adozzjoni ta’ 
finanzjament tal-bidu, angel funding, 
finanzjament tal-ekwità u kważi ekwità u 
finanzjament tad-dejn.

Or. en

Emenda 349
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bħala parti mill-azzjonijiet imsemmija 
fil-Paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa miżuri, soġġetti għad-domanda 
tas-suq, biex jittejjeb il-finanzjament 
transkonfinali u multinazzjonali biex 
jassisti lill-SMEs fl-internalizzazzjoni tal-
attivitajiet tagħhom f’konformità mal-liġi 
tal-Unjoni.

2. Bħala parti mill-azzjonijiet imsemmija 
fil-Paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa miżuri, soġġetti għad-domanda 
tas-suq, biex jittejjeb il-finanzjament 
transkonfinali u multinazzjonali biex 
jassisti lill-SMEs fl-internalizzazzjoni tal-
attivitajiet tagħhom jew fil-ħolqien ta’ 
alleanzi u fużjonijiet ma’ SMEs oħrajn,
f’konformità mal-liġi tal-Unjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-aggregazzjoni u ż-żieda fid-daqs tal-SMEs fejn jistgħu jagħtu valur miżjud għall-
kompetittività jingħataw appoġġ

Emenda 350
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2 a) Sabiex jimtela l-vojt tal-iffinanzjar 
fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-intrapriżi, hemm il-
ħtieġa ta’ appoġġ għall-assistenza għal 
intrapriżi innovattivi fil-fażi tagħhom tal-
bidu biex jidħlu fil-fażi tat-tkabbir kemm 
jista’ jkun malajr u ta’ promozzjoni tal-
progress tal-intrapriżi fil-fażi tagħhom 
tal-bidu għall-istadju fejn ikunu jistgħu 
jattiraw  il-kapital. Dan għandu jsir bl-
għajnuna ta’ proġetti ġodda li jkunu lesti 
li jirċievu l-kapital tal-bidu u l-kapital tar-
riskju kemm jista’ jkun malajr, bl-għan li 
jippromwovu t-tkabbir tas-suq tal-kapital 
tar-riskju u b’hekk tan-negozju (u tal-
ekonomija tal-UE).

Or. hu
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Emenda 351
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Bħala parti mill-inizjattivi għat-titjib 
ta’ aċċess għall-finanzjament, attivitajiet 
se jiżguraw li aċċess għal strument 
finanzjarju jiġi akkumpanjat minn gwida 
xierqa dwar opportunitajiet ta' 
konsulenza għall-aċċess, skemi ta' taħriġ 
u l-provvista ta’ servizzi tan-negozju 
bbażati fuq l-għarfien li jistgħu jkunu 
kruċjali għall-iżgurar tal-aċċess għall-
fondi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex biżżejjed li l-istrumenti finanzjarji jsiru disponibbli għall-SMEs mingħajr aċċess 
għal konsulenza u parir kif suppost. Ħiliet u kapaċitajiet amministrattivi (pereżempju sabiex 
isir pjan ta’ negozju tajjeb) jistgħu jkunu kruċjali daqs id-disponibbiltà tal-finanzjament. Il-
provvista ta’ opportunitajiet għall-finanzjament permezz ta’ strumenti finanzjarji, jeħtieġ li 
jiġi akkumpanjat, kif ikun meħtieġ, bl-opportunitajiet għat-taħriġ jew il-konsulenza kif 
meħtieġ.

Emenda 352
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Bħala parti mill-azzjonijiet fil-
Paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
teżamina l-possibbiltà tal-appoġġ, l-
iżvilupp jew il-ħolqien ta’ strument 
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finanjarju innovattiv li jista’ jkun ta’ 
benefiċċju għall-SMEs, bħall-
crowdfunding, f’konsultazzjoni ma’ 
partijiet interessati rilevanti inklużi l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-crowdfunding jippermetti li ġabra aktar wiesgħa ta’ investituri iżgħar tinvesti fi proġetti u 
negozji 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-finanzjament ta’ 
negozji żgħar u jipprovdi qafas legali għall-crowdfunding, filwaqt li jibbilanċja l-protezzjoni 
tal-investitur mal-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku.

Emenda 353
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dettalji tal-azzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu huma 
stabbiliti fl-Anness II.

3. Id-dettalji tal-azzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu huma 
stabbiliti fl-Artikolu 14(1a).

Or. sl

Emenda 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet li jtejbu l-aċċess għas-swieq Azzjonijiet li jtejbu l-aċċess għas-swieq u 
l-aċċess għas-servizzi ta’ appoġġ

Or. fr
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Emenda 355
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa 
għall-Intrapriżi sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni bejn azzjonijiet immirati biex itejbu l-aċċess għas-suq u azzjonijiet 
ta’ informazzjoni, pariri u monitoraġġ tal-intrapriżi.  Għalhekk qed jiġi propost li l-Artikolu 9 
jinqasam f’2 Artikoli differenti.

Emenda 356
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa
għall-Intrapriżi sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq.

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa
għall-Intrapriża sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq. L-EEN m’għandux jissostitwixxi 
jew jiddupplika, iżda jikkompleta, l-
attività tal-SMEs eżistenti u, 
mikroorganizzazzjonijiet u 
preferibbilment jiġi bbażat fl-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
SMEs. Il-modalitajiet tal-
implimentazzjoni territorjali tiegħu 
għandhom jirriflettu d-diversità tal-SMEs 
u għandhom iwasslu għal sinerġiji u 



AM\908222MT.doc 23/108 PE492.830

MT

koerenza mar-rwol li diġà għandhom l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Suppost, l-EEN huwa netwerk għall-intrapriżi, iżda, f'ħafna reġjuni, l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-SMEs mhumiex involuti u għaldaqstant mhuwiex possibbli li jinbena 
netwerk bejn intrapriżi u organizzazzjonijiet tal-intrapriżi.

Emenda 357
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa
għall-Intrapriżi sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq.

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa
għall-Intrapriża sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq. L-attivitajiet futuri tan-Netwerk 
għandhom ikomplu, iżidu u jsaħħu l-
attivitajiet attwali tiegħu. In-Netwerk 
għandu jipprovdi servizzi integrati ta' 
sostenn għan-negozju għal SMEs 
Ewropej li jfittxu li jesploraw l-
opportunitajiet fis-Suq Uniku u fil-pajjiżi 
terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza u l-kompetennza tan-Netwerk għandhom jintużaw sabiex itejbu aktar l-appoġġ 
għall-SMEs fil-futur. Barra minn hekk, tkun utli deskrizzjoni aktar dettaljata ta’ dak li huwa 
ppjanat.

Emenda 358
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa
għall-Intrapriżi sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq.

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa
għall-Intrapriża sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq. Għandha, madankollu, tivvaluta l-
effettività, il-governanza u d-
distribuzzjoni ġeografika tiegħu bil-ħsieb
li ttejjeb l-adozzjoni mill-SMEs ta’ servizzi 
proposti, ittejjeb l-involviment ta' partijiet 
interessati rilevanti fil-governanza tan-
netwerk kif ukoll tiżgura distribuzzjoni 
ġeografika aktar ibbilanċjata.

Or. en

Emenda 359
Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa
għall-Intrapriżi sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq.

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa
għall-Intrapriża sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq tal-intrapriżi tal-Unjoni u dawk tal-
pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej 
assoċjati mal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 360
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa
għall-Intrapriżi sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq.

1. Il-Kummissjoni għandha tkompli 
tkabbar l-appoġġ tagħha għan-Netwerk 
Ewropa għall-Intrapriża sabiex ikompli t-
titjib fil-kompetittività tal-SMEs u l-aċċess 
għas-swieq, iżda mingħajr ma toħloq 
duplikazzjoni bla bżonn.

Or. de

Emenda 361
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa
għall-Intrapriżi sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq.

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa
għall-Intrapriża sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq, fuq il-bażi ta’ verifika tal-effettività 
tal-funzjonament tal-atturi tan-netwerk 
fil-livell lokali.

Or. it

Emenda 362
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Azzjonijiet taħt in-Netwerk jistgħu 
jinkludu, iżda ma jridux ikunu llimitati 
għal dan li ġej:
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(a) servizzi ta’ informazzjoni u 
konsultattivi dwar inizjattivi u 
leġiżlazzjoni tal-UE;
(b) appoġġ għat-titjib ta’ kapaċitajiet ta’ 
ġestjoni sabiex tiżdied il-kompetittività tal-
SMEs;
(c) appoġġ għat-titjib tal-għarfien 
finanzjarju tal-SMEs;
(d) miżuri sabiex jiżdied l-aċċess tal-SMEs 
għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, il-
klima u l-kompetenza ambjentali;
(e) il-promozzjoni ta’ sorsi oħra ta’ 
finanzjament tal-UE;
(f) il-faċilitazzjoni ta' negozji 
transkonfinali, R&Ż , teknoloġija u 
sħubiji ta' innovazzjoni;
(g) il-forniment ta’ kanal ta’ 
komunikazzjoni bejn l-SMEs u l-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun utli li tiġi introdotta deskrizzjoni ta’ kompiti possibbli tan-Netwerk, iżda mingħajr ma 
tkun preskrittiva wisq u tħalli spazju għal adattamenti għal żviluppi fil-futur

Emenda 363
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa
azzjonijiet biex jittejbu l-aċċess tal-SMEs 
għas-Suq Uniku inkluż għoti ta’ 
informazzjoni u sensibilizzazzjoni.

2. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġja
azzjonijiet biex jittejjeb l-aċċess tal-SMEs 
għas-Suq Uniku inklużi l-għoti ta’ 
informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni. Din 
tappoġġja b’mod partikolari l-azzjoni ta’ 
akkumpanjament tal-SMEs imwettqa 
mill-organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tagħhom fil-livell Ewropew jew 
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nazzjonali, b’mod partikolari għal dawk l-
azzjonijiet tagħhom li għandhom l-
għanijiet li ġejjin:
- l-implimentazzjoni tal-programm,
- il-konformità tal-SMEs fir-rigward tar-
regolazzjoni komunitarja,
- l-iffaċilitar tal-aċċess tal-SMEs għall-
programmi u l-finanzjamenti Ewropej,
- l-identifikazzjoni tal-prattika tajba u l-
kooperazzjoni bejn dawn l-
organizzazzjonijiet.

Or. fr

Emenda 364
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa
azzjonijiet biex jittejbu l-aċċess tal-SMEs 
għas-Suq Uniku inkluż għoti ta’ 
informazzjoni u sensibilizzazzjoni.

2. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġja
azzjonijiet biex jittejjeb l-aċċess tal-SMEs 
għas-Suq Uniku inklużi l-għoti ta’ 
informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni u 
mezzi maħsuba biex jippromwovu l-
parteċipazzjoni tal-SMEs u tal-intrapriżi 
mikro fil-proċess ta’ tfassil u adattament 
tar-rekwiżiti u r-regoli Ewropej, kif ukoll 
il-ħarsien tagħhom min-naħa tal-
intrapriżi.

Or. es

Emenda 365
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa
azzjonijiet biex jittejbu l-aċċess tal-SMEs 
għas-Suq Uniku inkluż għoti ta’ 
informazzjoni u sensibilizzazzjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja
azzjonijiet biex jittejjeb l-aċċess tal-SMEs 
għas-Suq Uniku inklużi l-għoti ta’ 
informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni.
Għandha tappoġġa wkoll parteċipazzjoni 
mtejba ta’ organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-SMEs fl-iżvilupp ta’ 
inizjattivi tal-politika tas-Suq Uniku 
bħall-akkwist pubbliku, il-proċessi ta’ 
standardizzazzjoni, u r-reġimi ta’ 
proprjetà intellettwali.

Or. en

Emenda 366
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa
azzjonijiet biex jittejbu l-aċċess tal-SMEs 
għas-Suq Uniku inkluż għoti ta’ 
informazzjoni u sensibilizzazzjoni.

2. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġja
azzjonijiet biex jittejjeb l-aċċess tal-SMEs 
għas-Suq Uniku inklużi l-għoti ta’ 
informazzjoni, azzjonijiet ta’ 
sensibilizzazzjoni u ta’ taħriġ.

Or. fr

Emenda 367
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa
azzjonijiet biex jittejbu l-aċċess tal-SMEs 

2. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġja
azzjonijiet biex jittejjeb l-aċċess tal-SMEs 
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għas-Suq Uniku inkluż għoti ta’ 
informazzjoni u sensibilizzazzjoni.

għas-Suq Uniku inklużi l-għoti ta’ 
informazzjoni, il-ħolqien ta’ pjattaformi u
s-sensibilizzazzjoni.

Or. en

Emenda 368
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa
azzjonijiet biex jittejbu l-aċċess tal-SMEs 
għas-Suq Uniku inkluż għoti ta’ 
informazzjoni u sensibilizzazzjoni.

2. Il-Kummissjoni tappoġġja azzjonijiet 
biex jittejjeb l-aċċess tal-SMEs għas-Suq 
Uniku inklużi l-għoti ta’ informazzjoni u s-
sensibilizzazzjoni.

Or. de

Emenda 369
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-qafas tal-implimentazzjoni ta’ dan 
l-Artikolu, il-Kummissjoni se tagħti 
attenzjoni partikolari lill-intrapriżi żgħar 
u mikro kif ukoll lill-koerenza tal-
azzjonijiet imsemmija fil-punt 1 u 2. 

Or. fr

Emenda 370
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri speċifiċi għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni u li jsaħħu servizzi ta’ 
appoġġ eżistenti f 'dawk is-swieq. L-SMEs 
jistgħu jirċievu appoġġ permezz tal-
Programm dwar l-istandards u d-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali f’pajjiżi terzi ta’ 
prijorità.

3. Il-miżuri speċifiċi għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni u li jsaħħu servizzi ta’ 
appoġġ eżistenti f 'dawk is-swieq. Sabiex 
tiġi evitata d-duplikazzjoni, il-
Kummissjoni Ewropea għandha l-ewwel 
tagħmel inventarju tas-servizzi ta’ 
konsulenza diġà eżistenti f’dan il-qasam, 
qabel ma jinħolqu servizzi ġodda ta’ 
konsulenza. Fil-pass li jmiss, jiġu 
kkonsultati l-organizzazzjonijiet tal-
SMEs, sabiex ikunu jistgħu jinġabru l-
ħtiġijiet tal-intrapriżi. L-SMEs jistgħu 
jirċievu appoġġ permezz tal-Programm 
dwar l-istandards u d-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali f’pajjiżi terzi ta’ prijorità.

Or. de

Emenda 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri speċifiċi għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni u li jsaħħu servizzi ta’
appoġġ eżistenti f 'dawk is-swieq. L-SMEs 
jistgħu jirċievu appoġġ permezz tal-
Programm dwar l-istandards u d-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali f’pajjiżi terzi ta’ 
prijorità.

3. Il-miżuri speċifiċi għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni, b’mod partikolari billi 
jipprovdu informazzjoni dwar ostakoli 
għad-dħul fis-suq u opportunitajiet ta’ 
negozju u billi jtejbu servizzi ta' appoġġ
fir-rigward tal-informazzjoni dwar l-
istandards, l-akkwist pubbliku u d-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali f’pajjiżi terzi ta’ 
prijorità. Dawk il-miżuri għandhom 
jikkomplementaw iżda mhux jiddupplikaw 
attivitajiet ewlenija ta' promozzjoni tal-
kummerċ;
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Or. en

Emenda 372
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri speċifiċi għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni u li jsaħħu servizzi ta’ 
appoġġ eżistenti f 'dawk is-swieq.  L-
SMEs jistgħu jirċievu appoġġ permezz tal-
Programm dwar l-istandards u d-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali f’pajjiżi terzi ta’ 
prijorità.

3. Il-miżuri speċifiċi għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni u li jsaħħu servizzi ta’ 
appoġġ eżistenti f’dawk is-swieq, bħad-
disponibbiltà ta’ għodda dijanjostika, it-
tixrid tal-informazzjoni u appoġġ biex l-
attività internazzjonali ta’ dawn l-
intrapriżi ssir sostenibbli. L-SMEs jistgħu 
jirċievu appoġġ permezz tal-Programm 
dwar l-istandards u d-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali f’pajjiżi terzi ta’ prijorità. Il-
ħtiġijiet kollha tal-SMEs huma msemmija 
kemm jekk dawn l-intrapriżi jkunu 
esportaturi ġodda, esportaturi okkażjonali 
jew esportaturi tal-esperjenza. 

Or. fr

Emenda 373
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri speċifiċi għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni u li jsaħħu servizzi ta’ 
appoġġ eżistenti f 'dawk is-swieq. L-SMEs
jistgħu jirċievu appoġġ permezz tal-
Programm dwar l-istandards u d-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali f’pajjiżi terzi ta’ 

3. Il-miżuri speċifiċi għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni u li jsaħħu servizzi ta’ 
appoġġ eżistenti f 'dawk is-swieq. L-SMEs
għandhom jirċievu appoġġ permezz tal-
Programm b’mod partikolari billi 
jipprovdu informazzjoni dwar ostakoli 
għall-aċċess fis-suq u opportunitajiet 
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prijorità. għan-negozju u billi jtejbu servizzi ta' 
appoġġ f'oqsma bħall-istandards u d-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali f’pajjiżi 
terzi ta’ prijorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun utli li tiġi introdotta deskrizzjoni aktar dettaljata ta’ attivitajiet possibbli sabiex tiġi 
appoġġata l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs, iżda mingħajr ma tkun preskrittiva wisq u 
tħalli spazju għal adattamenti għal żviluppi fil-futur.

Emenda 374
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri speċifiċi għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni u li jsaħħu servizzi ta’ 
appoġġ eżistenti f 'dawk is-swieq.  L-SMEs 
jistgħu jirċievu appoġġ permezz tal-
Programm dwar l-istandards u d-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali f’pajjiżi terzi ta’ 
prijorità.

3. Il-miżuri speċifiċi għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni u li jsaħħu servizzi ta’ 
appoġġ eżistenti f 'dawk is-swieq. L-SMEs 
jistgħu jirċievu appoġġ permezz tal-
Programm dwar l-istandards u d-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali kif ukoll għall-
proċeduri doganali f’pajjiżi terzi ta’ 
prijorità u fis-suq uniku.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus bħala meħtieġ li jingħata appoġġ għall-intrapriżi li jkunu għadhom fil-fażi tad-
dħul fis-suq u dawk extra-Ewropej, billi jittaffew ir-riskji ta’ distorsjoni tat-traffiku tal-
prodotti u tas-servizzi permezz tal-għarfien u l-organizzazzjoni mill-ġdid tal-proċeduri 
doganali abbażi ta’ prattiki tajba.

Emenda 375
Patrizia Toia
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-azzjonijiet tal-Programm jistgħu 
jimmiraw li jrawmu kooperazzjoni 
industrijali internazzjonali, inklużi djalogi 
industrijali u regolatorji ma’ pajjiżi terzi. 
Il-miżuri speċifiċi jistgħu jimmiraw li 
jitnaqqsu d-differenzi bejn l-Unjoni u 
pajjiżi oħra f’oqfsa regolatorji għal-
prodotti industrijali, dwar il-politika 
industrijali u t-titjib tal-ambjent tan-
negozju.

4. L-azzjonijiet tal-Programm jistgħu 
jimmiraw li jrawmu kooperazzjoni 
industrijali internazzjonali u fis-settur 
terzjarju marbut mal-intrapriżi, inklużi 
djalogi industrijali u regolatorji ma’ pajjiżi 
terzi. Il-miżuri speċifiċi jistgħu jimmiraw li 
jitnaqqsu d-differenzi bejn l-Unjoni u 
pajjiżi oħra f’oqfsa regolatorji għall-
prodotti industrijali u s-servizzi, dwar il-
politika industrijali u t-titjib tal-ambjent 
tan-negozju.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa mixtieq li jerġa’ jinkiseb bilanċ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-azzjonijiet u l-indikaturi 
tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Programm COSME mmirat biex jagħti appoġġ lill-intrapriżi 
tas-servizzi u tat-turiżmu minbarra lil dawk industrijali

Emenda 376
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-azzjonijiet tal-Programm jistgħu 
jimmiraw li jrawmu kooperazzjoni 
industrijali internazzjonali, inklużi djalogi 
industrijali u regolatorji ma’ pajjiżi terzi.
Il-miżuri speċifiċi jistgħu jimmiraw li 
jitnaqqsu d-differenzi bejn l-Unjoni u 
pajjiżi oħra f’oqfsa regolatorji għal-
prodotti industrijali, dwar il-politika 
industrijali u t-titjib tal-ambjent tan-
negozju.

4. L-azzjonijiet tal-Programm jistgħu 
jimmiraw li jrawmu kooperazzjoni 
industrijali internazzjonali, inklużi djalogi
u r-reċiproċità dwar l-aspetti industrijali u 
regolatorji ma’ pajjiżi terzi. Il-miżuri 
speċifiċi jistgħu jimmiraw li jitnaqqsu d-
differenzi bejn l-Unjoni u pajjiżi oħra 
f’oqfsa regolatorji għall-prodotti
industrijali, dwar il-politika industrijali u t-
titjib tal-ambjent tan-negozju.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-azzjonijiet tal-Unjoni għandhom jimmiraw lejn applikazzjoni stretta tal-prinċipju ta’ 
reċiproċità sabiex tkun garantita ugwaljanza ta’ aċċess reali għas-suq Ewropew. 

Emenda 377
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-azzjonijiet tal-Programm jistgħu 
jimmiraw li jrawmu kooperazzjoni
industrijali internazzjonali, inklużi djalogi 
industrijali u regolatorji ma’ pajjiżi terzi. 
Il-miżuri speċifiċi jistgħu jimmiraw li 
jitnaqqsu d-differenzi bejn l-Unjoni u 
pajjiżi oħra f’oqfsa regolatorji għal-
prodotti industrijali, dwar il-politika
industrijali u t-titjib tal-ambjent tan-
negozju.

4. L-azzjonijiet tal-Programm jistgħu 
jimmiraw li jrawmu kooperazzjoni 
internazzjonali, inklużi djalogi industrijali 
u regolatorji ma’ pajjiżi terzi. Il-miżuri 
speċifiċi jistgħu jimmiraw li jitnaqqsu d-
differenzi bejn l-Unjoni u pajjiżi oħra 
f’oqfsa regolatorji għall-prodotti, dwar il-
politika tal-intrapriżi u t-titjib tal-ambjent 
tan-negozju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kelma “industrijali” għandha tinqabeż. Ma hemm l-ebda raġuni biex dawn l-azzjonijiet 
jiġu llimitati għall-kooperazzjoni industrijali, il-prodotti industrijali u l-politika industrijali.

Emenda 378
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni se tappoġġja miżuri 
sabiex tiżgura l-parteċipazzjoni tal-SMEs 
fil-proċess tal-istandardizzazzjoni 
Ewropew u internazzjonali, sabiex tadotta 
l-istandards u r-rekwiżiti Ewropej u 
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internazzjonali għall-ħtiġijiet u l-
partikolaritajiet tal-SMEs u sabiex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ dawn l-
istandards fl-SMEs

Or. en

(Ġeneralment, l-istandardizzazzjoni hija rikonoxxuta bħala strument importanti għall-aċċess 
għas-swieq, li jagħmel l-istandards iktar aċċessibbli u inqas għoljin.)

Emenda 379
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Miżuri speċifiċi bil-għan li jassiguraw 
attribuzzjoni ġusta tal-akkwisti pubbliċi 
lill-SMEs li jipproduċu fl-Ewropa. Sehem 
ta’ 20 % tal-akkwisti pubbliċi għandu 
jkun riservat għal dawn l-intrapriżi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ċerti kompetituri tal-Unjoni jiffavorixxu l-intrapriżi tagħhom stess fl-attribuzzjoni tal-
akkwisti pubbliċi.  Sabiex tipproteġi l-impjiegi tagħna u l-kompetittività tal-intrapriżi tagħna, 
l-Unjoni Ewropea għandha tirriserva parti mill-akkwisti pubbliċi tagħha għall-intrapriżi li 
jipproduċu fl-Ewropa.  Dan se jippermetti lill-SMEs biex jissaħħu u jiżviluppaw, u għalhekk 
se jippromwovi l-kapaċità tagħhom biex jaffrontaw il-kompetizzjoni internazzjonali. 

Emenda 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
In-Netwerk Ewropa għall-Intrapriża
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1. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa 
għall-Intrapriża ("in-Netwerk") sabiex 
tipprovdi servizzi ta’ appoġġ integrat 
għan-negozji, b’mod partikolari għall-
SMEs.
B’kunsiderazzjoni tal-esperjenza u l-ħiliet 
stabbiliti tan-netwerks ta’ appoġġ għan-
negozji Ewropej eżistenti, jista’ jingħata 
appoġġ finanzjarju lill-imsieħba tan-
netwerks biex jipprovdu, b’mod 
partikolari:
(a) informazzjoni u pariri, feedback, 
kooperazzjoni kummerċjali u servizzi ta’ 
internazzjonalizzazzjoni fis-Suq Uniku u 
f'pajjiżi terzi;
(b) servizzi għall-innovazzjoni u għat-
trasferiment kemm ta' teknoloġija kif 
ukoll ta' għarfien;
(c) servizzi li jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni tal-SMEs fil-programmi 
Ewropej, inkluż l-Orizzont 2020 u l-Fondi 
Strutturali.
2. Id-dettalji ta’ servizzi bħal dawn huma 
stabbiliti fl-Anness IIa.
3. Is-servizzi mogħtija min-Netwerk f’isem 
programmi oħra tal-Unjoni għandhom 
ikunu ffinanzjati minn dawk il-
programmi.
4. Bil-għan li jiġu adottati miżuri oħra 
sabiex titjieb aktar il-prestazzjoni tan-
Netwerk, il-Kummissjoni għandha tieħu 
kont tal-istrutturi ta’ governanza 
differenti u tuża x-xejriet fost l-Istati 
Membri f’kollaborazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tal-SMEs u l-aġenziji 
ta’ innovazzjoni.

Or. en

Emenda 381
Josefa Andrés Barea
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Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Azzjonijiet ta’ informazzjoni, pariri u 

monitoraġġ tal-intrapriżi
1. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
aċċess għall-organizzazzjonijiet tal-SMEs 
għall-programmi tal-Unjoni u tħejji mezzi 
ta’ assistenza teknika maħsuba sabiex 
jinfurmaw u jagħtu pariri lill-SMEs. 
2. Il-Kummissjoni għandha żżomm l-
appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropa 
għall-Intrapriżi sabiex ikompli t-titjib fil-
kompetittività tal-SMEs u l-aċċess għas-
swieq, u l-attività tiegħu għandha tkun 
determinata bi qbil mal-
organizzazzjonijiet Ewropej li 
jirrappreżentaw lill-SMEs.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-prijoritajiet għandha tkun il-garanzija tal-aċċess għall-informazzjoni, pariri u 
monitoraġġ għall-SMEs kollha

Emenda 382
Gaston Franco

Propsota għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Azzjonijiet bil-għan li jitjieb l-

akkumpanjament tal-SMEs u l-aċċess 
għal servizzi ta’ appoġġ

1. Sabiex issegwi azzjoni maħsuba biex 
tiffaċilita l-informazzjoni u l-pariri tal-
SMEs, il-Kummissjoni tibqa’ żżomm l-
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appoġġ tagħha għan-Netwerk Ewropew 
għall-Intrapriżi (EEN). Sabiex itejjeb il-
viżibbiltà għall-SMEs u biex jippromwovi 
akkumpanjament koerenti, dan in-
netwerk jikkoopera mill-qrib man-
netwerks differenti fil-livell lokali, 
reġjonali u nazzjonali. 
2. Il-Kummissjoni tappoġġja wkoll l-
azzjoni ta’ akkumpanjament tal-SMEs 
imwettqa mill-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tagħhom fil-livell 
Ewropew jew nazzjonali, b’mod 
partikolari għal dawk li l-azzjonijiet 
tagħhom għandhom l-għanijiet li ġejjin: 
- l-implimentazzjoni tal-programm,
- il-konformità tal-SMEs fir-rigward tar-
regolazzjoni komunitarja,
- l-iffaċilitar tal-aċċess tal-SMEs għall-
programmi u l-finanzjamenti Ewropej,
- l-identifikazzjoni ta’ prattika tajba u l-
kooperazzjoni bejn dawn l-
organizzazzjonijiet.
3. Fil-qafas tal-implimentazzjoni ta’ dan 
l-Artikolu, il-Kummissjoni se tagħti 
attenzjoni partikolari lill-intrapriżi żgħar 
u mikro kif ukoll lill-koerenza tal-
azzjonijiet imsemmija fil-punti 1 u 2.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sinerġija u r-razzjonalizzazzjoni tal-azzjonijiet bil-għan tal-akkumpanjament u l-appoġġ 
tal-SMEs għandhom jitħeġġu, sabiex jimmiraw idealment lejn l-istabbiliment ta’ punti uniċi 
ta’ servizz.

Emenda 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun implimentat il-Programm, 
il-Kummissjoni għandha tadotta programm
ta’ ħidma annwali f’konformità mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 
16(2). Il-programmi ta’ ħidma annwali 
għandhom jistabbilixxu l-għanijiet segwiti, 
ir-riżultati mistennija, il-metodu ta’ 
implimentazzjoni u l-ammont totali 
tagħhom. Dawn għandu jkollhom 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jkunu 
ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont allokat 
għal kull azzjoni u skeda indikattiva tal-
implimentazzjoni, kif ukoll indikaturi 
xierqa għall-monitoraġġ tal-effettività fit-
twettiq tal-eżiti u l-kisbiet tal-għanijiet. 
Dawn għandhom jinkludu għotjiet għall-
prijoritajiet, il-kriterji essenzjali ta’ 
valutazzjoni u r-rata massima tal-
kofinanzjament.

1. Sabiex ikun implimentat il-Programm, 
il-Kummissjoni għandha tadotta
separatament programmi ta’ ħidma 
annwali għal strumenti finanzjarji u mhux 
finanzjarji f’konformità mal-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu16(2). Il-
programmi ta’ ħidma annwali għandhom 
jistabbilixxu l-għanijiet segwiti, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta’ implimentazzjoni 
u l-ammont totali tagħhom. Dawn għandu 
jkollhom deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu 
jkunu ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont 
allokat għal kull azzjoni u skeda indikattiva 
tal-implimentazzjoni, il-profil tal-ħlas, 
informazzjoni ewlenija dwar l-istrumenti 
finanzjarji bħal-livell tal-garanzija u r-
relazzjoni mal-Orizzont 2020, kif ukoll 
indikaturi xierqa għall-monitoraġġ tal-
effettività fit-twettiq tal-eżiti u l-kisbiet tal-
għanijiet. Dawn għandhom jinkludu 
għotjiet għall-prijoritajiet, il-kriterji 
essenzjali ta’ valutazzjoni u r-rata massima 
tal-kofinanzjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi żgurata koerenza bejn l-istrumenti finanzjarji tal-COSME u l-Orizzont 
2020.

Emenda 384
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tippromwovi 
l-istabbiliment fl-Istati Membri ta’ sistemi 
online integrati u li jintużaw faċilment li 
jappoġġaw li l-informazzjoni u l-
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programmi kollha rilevanti għall-SMEs 
isiru disponibbli, bħall-proċeduri tal-
applikazzjoni, il-perjodu ta' żmien, ir-
regoli u r-regolamenti, il-ħarsa ġenerali 
lejn proġetti u rapporti attivi u li jkunu 
tlestew.

Or. en

Emenda 385
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi 
abbozzat f’konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati inkluża l-organizzazzjoni ta’ 
rappreżentanti tal-SMEs iżda anke 
partijiet interessati oħra bħall-korpi ta’ 
standardizzazzjoni, l-organizzazzjoni tax-
xogħol u l-organizzazzjonijiet ambjentali.

Or. en

Emenda 386
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni tal-programm annwali huma 
s-suġġett ta’ konsultazzjoni mal-
organizzazzjonijiet Ewropej tal-intrapriżi 
u l-SMEs.

Or. fr
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Emenda 387
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni tal-programm annwali huma 
s-suġġett ta’ konsultazzjoni mal-
organizzazzjonijiet Ewropej tal-intrapriżi 
u l-SMEs.

Or. fr

Emenda 388
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-identifikazzjoni ta’ prattiċi tajbin u 
approċċi ta' politika, u l-iżvilupp ulterjuri 
tagħhom;

(b) l-identifikazzjoni u t-tixrid ta’ prattiċi 
tajbin u approċċi ta' politika, u l-iżvilupp 
ulterjuri tagħhom;

Or. en

Emenda 389
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-identifikazzjoni ta’ prattiċi tajbin u 
approċċi ta' politika, u l-iżvilupp ulterjuri 

(b) l-identifikazzjoni ta’ prattiċi tajbin u 
approċċi ta' politika, u l-iżvilupp ulterjuri 
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tagħhom; tagħhom u t-tixrid;

Or. en

Emenda 390
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) evalwazzjonijiet tal-impatt tal-miżuri 
tal-Unjoni ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriżi, bil-ħsieb li jiġu 
identifikati oqsma ta’ leġiżlazzjoni 
eżistenti li jeħtiġilhom jiġu ssimplifikati, 
jew oqsma li fihom hemm bżonn li jiġu 
propost miżuri leġiżlattivi ġodda;

c) evalwazzjonijiet tal-impatt tal-miżuri 
tal-Unjoni ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriżi, u b’mod 
partikolari tal-SMEs u l-intrapriżi mikro,
bil-ħsieb li jiġu identifikati oqsma ta’ 
leġiżlazzjoni eżistenti li jeħtiġilhom jiġu 
ssimplifikati, jew oqsma li fihom hemm 
bżonn li jiġu propost miżuri leġiżlattivi 
ġodda;

Or. fr

Emenda 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) evalwazzjonijiet tal-impatt tal-miżuri 
tal-Unjoni ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriżi, bil-ħsieb li jiġu 
identifikati oqsma ta’ leġiżlazzjoni 
eżistenti li jeħtiġilhom jiġu ssimplifikati,
jew oqsma li fihom hemm bżonn li jiġu 
proposti miżuri leġiżlattivi ġodda;

(c) kontrolli tal-adegwatezza ta' 
leġiżlazzjoni eżistenti u evalwazzjonijiet 
tal-impatt tal-miżuri ġodda tal-Unjoni li 
huma ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriżi, bil-ħsieb li jiġu 
identifikati oqsma ta’ leġiżlazzjoni 
eżistenti li jeħtiġilhom jiġu ssimplifikati, u 
li jiżguraw li l-piżijiet fuq l-SMEs jiġu 
minimizzati f’oqsma li fihom qed jiġu 
proposti miżuri leġiżlattivi ġodda;
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Or. en

Emenda 392
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) evalwazzjonijiet tal-impatt tal-miżuri 
tal-Unjoni ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriżi, bil-ħsieb li jiġu 
identifikati oqsma ta’ leġiżlazzjoni 
eżistenti li jeħtiġilhom jiġu ssimplifikati, 
jew oqsma li fihom hemm bżonn li jiġu 
propost miżuri leġiżlattivi ġodda;

c) evalwazzjonijiet tal-impatt tal-miżuri 
tal-Unjoni ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriżi, u b’mod 
partikolari tal-SMEs u l-intrapriżi mikro,
bil-ħsieb li jiġu identifikati oqsma ta’ 
leġiżlazzjoni eżistenti li jeħtiġilhom jiġu 
ssimplifikati, jew oqsma li fihom hemm 
bżonn li jiġu propost miżuri leġiżlattivi 
ġodda;

Or. fr

Emenda 393
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt  c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) evalwazzjonijiet tal-impatt tal-miżuri 
tal-Unjoni ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriżi, bil-ħsieb li jiġu 
identifikati oqsma ta’ leġiżlazzjoni 
eżistenti li jeħtiġilhom jiġu ssimplifikati, 
jew oqsma li fihom hemm bżonn li jiġu
propost miżuri leġiżlattivi ġodda;

(c) evalwazzjonijiet tal-impatt tal-miżuri 
tal-Unjoni ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriżi, b’mod 
partikolari l-SMEs, bil-ħsieb li jiġu 
identifikati oqsma ta’ leġiżlazzjoni 
eżistenti li jeħtiġilhom jiġu ssimplifikati, 
jew oqsma li fihom hemm bżonn li jiġu
proposti miżuri leġiżlattivi ġodda skont l-
implimentazzjoni ta’ test tal-SMEs, li 
huwa konformi mal-prinċipju “aħseb l-
ewwel fiż-żgħir” u li jinkludi analiżi 
bażika tal-possibilitajiet kollha tal-
iffaċilitar, partikolarment għall-intrapriżi 
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żgħar;

Or. de

Emenda 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) evalwazzjonijiet tal-impatt tal-miżuri 
tal-Unjoni ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriżi, bil-ħsieb li jiġu 
identifikati oqsma ta’ leġiżlazzjoni 
eżistenti li jeħtiġilhom jiġu ssimplifikati, 
jew oqsma li fihom hemm bżonn li jiġu 
proposti miżuri leġiżlattivi ġodda;

(c) Kontrolli tal-adegwatezza ta' 
leġiżlazzjoni eżistenti u evalwazzjonijiet 
tal-impatt tal-miżuri ġodda tal-Unjoni li 
huma ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriżi, bil-ħsieb li jiġu 
identifikati oqsma ta’ leġiżlazzjoni 
eżistenti li jeħtiġilhom jiġu ssimplifikati, 
jew fejn eżenzjonijiet speċifiċi tal-SMEs 
jistgħu jiġu applikati, u li jiżguraw li l-
piżijiet fuq l-SMEs jiġu minimizzati 
f’oqsma li fihom qed jiġu proposti miżuri 
leġiżlattivi ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kontrolli tal-adegwatezza huma importanti wkoll sabiex jiġi rivedut l-istokk eżistenti tal-
leġiżlazzjoni tal-UE u sabiex jiġu minimizzati l-piżijiet fuq l-intrapriżi tal-UE, b'mod 
partikolari l-SMEs.

Emenda 395
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni li 
taffettwa l-intrapriżi, il-politika speċifika 
industrijali u l-miżuri relatati mal-

(d) l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni li 
taffettwa l-intrapriżi, b’mod partikolari l-
SMEs b’enfasi speċjali fuq SMEs żgħar u 
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kompetittività. mikro SMEs, il-politika speċifika 
industrijali u l-miżuri relatati mal-
kompetittività.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Taħt (d) dwar evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni li taffettwa l-intrapriżi” għandu jiġi kkjarifikat li 
dawn iż-żewġ miżuri se jitwettqu b’enfasi speċjali fuq l-SMEs,  b’mod partikolari 
mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar”. Din hija wkoll l-applikazzjoni prammatika tal-“Prinċipju 
Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir”.

Emenda 396
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni li 
taffettwa l-intrapriżi, il-politika speċifika 
industrijali u l-miżuri relatati mal-
kompetittività;

d) l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni li 
taffettwa l-intrapriżi, u b’mod partikolari 
l-SMEs u l-intrapriżi mikro, tal-politika
speċifika industrijali u l-miżuri relatati 
mal-kompetittività;

Or. fr

Emenda 397
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni li 
taffettwa l-intrapriżi, il-politika speċifika 
industrijali u l-miżuri relatati mal-
kompetittività.

(d) l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni li 
taffettwa l-intrapriżi, b’mod partikolari l-
SMEs, il-politika speċifika industrijali u l-
miżuri relatati mal-kompetittività.

Or. en
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Emenda 398
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni li 
taffettwa l-intrapriżi, il-politika speċifika 
industrijali u l-miżuri relatati mal-
kompetittività;

d) l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni li 
taffettwa l-intrapriżi, b’mod partikolari l-
SMEs u l-intrapriżi mikro, tal-politika
speċifika industrijali u l-miżuri relatati 
mal-kompetittività;

Or. fr

Emenda 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
implimentazzjoni tas-“Small Business 
Act” u tal-approċċ “Aħseb l-ewwel fiż-
Żgħir”.

Or. fr

Emenda 400
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dawn il-miżuri ta’ appoġġ imsemmija 2. Dawn il-miżuri ta’ appoġġ imsemmija 
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fil-Paragrafu 1 ma għandhomx 
neċessarjament jiffurmaw parti mill-
programmi ta’ ħidma annwali msemmija 
fl-Artikolu 10.

fil-Paragrafu 1 għandhom jiffurmaw parti 
mill-programmi ta’ ħidma annwali 
msemmija fl-Artikolu 10.

Or. en

Emenda 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dawn il-miżuri ta’ appoġġ imsemmija 
fil-Paragrafu 1 ma għandhomx 
neċessarjament jiffurmaw parti mill-
programmi ta’ ħidma annwali msemmija 
fl-Artikolu 10.

2. Dawn il-miżuri ta’ appoġġ imsemmija 
fil-Paragrafu 1 ma għandhomx 
neċessarjament jiffurmaw parti mill-
programmi ta’ ħidma annwali msemmija 
fl-Artikolu 10 u m’għandhom jiswew 
aktar minn [2.5 %] tal-pakkett finanzjarju 
tal-Programm.

Or. en

Emenda 402
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
annwali ta’ monitoraġġ li jeżamina l-
effiċjenza u l-effettività tal-attivitajiet 
appoġġati skont l-implimentazzjoni 
finanzjarja, ir-riżulati u, fejn hu possibbli, 
l-impatt. Ir-rapport għandu jinkludi l-
informazzjoni dwar l-ammont ta’ nfiq 
relatat mal-klima u l-impatt fuq l-appoġġ 
lill-għanijiet tal-bidla fil-klima sakemm 

2. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
annwali ta’ monitoraġġ li jeżamina l-
effiċjenza u l-effettività tal-attivitajiet 
appoġġati skont l-implimentazzjoni 
finanzjarja, ir-riżulati u, fejn hu possibbli, 
l-impatt. Ir-rapport għandu jinkludi l-
informazzjoni dwar l-ammont ta’ nfiq 
relatat mal-klima u l-impatt fuq l-appoġġ 
lill-għanijiet tat-tibdil fil-klima sakemm 
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dan il-ġbir ta’ din l-informazzjoni ma 
joħloqx piż amministrattiv mhux ġustifikat 
għall-SMEs.

dan il-ġbir ta’ din l-informazzjoni ma 
joħloqx piż amministrattiv mhux ġustifikat 
għall-SMEs. Ir-rapport annwali għandu 
jiġi ppreżentat lill-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jsir disponibbli lill-
pubbliku.

Or. en

Emenda 403
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mhux iktar tard mill-2018, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni dwar ir-realizzazzjoni tal-
għanijiet tal-azzjonijiet kollha skont dan il-
Programm fil-livell ta' riżultati u impatti, l-
effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u l-valur 
miżjud Ewropew ta' dan, fid-dawl ta' 
deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-miżuri. Ir-rapport tal-
evalwazzjoni għandu jindirizza l-ambitu 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tagħha, ir-rilevanza kontinwa tal-
għanijiet kollha, kif ukoll il-kontribut tal-
miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni ta' 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Dan għandu jqis ir-riżultati tal-
evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-miżuri 
preċedenti;

3. Mhux iktar tard mill-2018, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport 
ta' evalwazzjoni dwar ir-realizzazzjoni tal-
għanijiet tal-azzjonijiet kollha skont dan il-
Programm fil-livell ta' riżultati u impatti, l-
effiċjenza tal-użu tar-riżorsi, ir-rata ta’ 
aċċessibbiltà fost gruppi fil-mira u l-valur 
miżjud Ewropew ta' dan, fid-dawl ta' 
deċiżjoni dwar it-tiġdid, il-modifika jew is-
sospensjoni tal-miżuri. Ir-rapport tal-
evalwazzjoni għandu jindirizza l-ambitu 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tagħha, ir-rilevanza kontinwa tal-
għanijiet kollha, kif ukoll il-kontribut tal-
miżuri għall-prijoritajiet tal-Unjoni ta' 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Dan għandu jqis ir-riżultati tal-
evalwazzjoni fuq l-impatt fit-tul tal-miżuri 
preċedenti;

Or. en

Emenda 404
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għandhom jiġu żviluppati sett ta’ 
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni bħala 
bażi biex ikunu eżaminati safejn l-
għanijiet tal-azzjonijiet appoġġati mill-
Programm intlaħqu. Huma għandhom 
jitkejlu skont xenarji bażi predefiniti li 
jirriflettu s-sitwazzjoni qabel l-
implimentazzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-indikaturi se jiġu definiti mill-koleġiżlaturi f’dan ir-Regolament, ma hemmx il-
ħtieġa li jiġu żviluppati aktar indikaturi.

Emenda 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għandhom jiġu żviluppati sett ta’ 
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni bħala 
bażi biex ikunu eżaminati safejn l-għanijiet 
tal-azzjonijiet appoġġati mill-Programm 
intlaħqu. Huma għandhom jitkejlu skont 
xenarji bażi predefiniti li jirriflettu s-
sitwazzjoni qabel l-implimentazzjoni.

5. Għandhom jiġu żviluppati sett ta’ 
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni
f’kooperazzjoni mal-esperti u l-partijiet 
interessati rilevanti, inkluż l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
SMEs, awtoritajiet reġjonali u 
intermedjarji finanzjarji, bħala bażi biex 
ikunu eżaminati safejn l-għanijiet tal-
azzjonijiet appoġġati mill-Programm 
intlaħqu. Huma għandhom jitkejlu skont 
xenarji bażi predefiniti li jirriflettu s-
sitwazzjoni qabel l-implimentazzjoni.

Or. en
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Emenda 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
ffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs 
orjentati lejn it-tkabbir. L-istrumenti
fianzjarji għandhom jinkludu faċilità ta’ 
ekwità u faċilità ta' garanzija fuq self.

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
iffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs 
orjentati lejn it-tkabbir, filwaqt illi jiffokaw 
ukoll fuq il-fażijiet tal-bidu u tat-
trasferiment tagħhom. L-istrumenti
finanzjarji għandhom jinkludu faċilità ta’ 
ekwità u faċilità ta' garanzija fuq self. L-
allokazzjoni ta’ fondi għal faċilitajiet 
differenti għandha tiġi bbażata fuq 
domanda fis-suq u tqis l-opinjonijiet ta' 
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
SMEs, awtoritajiet reġjonali u 
intermedjarji finanzjarjiu.

Or. en

Emenda 407
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
ffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs 
orjentati lejn it-tkabbir. L-istrumenti
fianzjarji għandhom jinkludu faċilità ta’ 
ekwità u faċilità ta' garanzija fuq self.

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
iffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs 
orjentati lejn it-tkabbir. L-istrumenti
finanzjarji għandhom jinkludu faċilità ta’ 
ekwità u faċilità ta' garanzija fuq self. L-
istrumenti finanzjarji għandhom ikunu 
jistgħu jintużaw fi kwalunkwe stadju taċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ SME.

Or. de
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Emenda 408
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
ffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs 
orjentati lejn it-tkabbir. L-istrumenti 
finanzjarji għandhom jinkludu faċilità ta’ 
ekwità u faċilità ta' garanzija fuq self.

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
iffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs 
orjentati lejn it-tkabbir. L-istrumenti 
finanzjarji għandhom jinkludu faċilità ta’ 
ekwità u faċilità ta' garanzija fuq self.
Strumenti ta’ dejn għandhom jingħataw 
prijorità fl-allokazzjoni ta’ fondi.

Or. en

Emenda 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
ffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs 
orjentati lejn it-tkabbir.  L-istrumenti
fianzjarji għandhom jinkludu faċilità ta’ 
ekwità u faċilità ta’ garanzija fuq self.

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
iffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs 
orjentati lejn it-tkabbir u/jew għall-fażijiet 
kollha taċ-ċiklu ta’ ħajja tagħhom. L-
istrumenti finanzjarji għandhom jinkludu 
faċilità ta’ ekwità u faċilità ta’ garanzija 
fuq self.

Or. fr

Emenda 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
ffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs
orjentati lejn it-tkabbir. L-istrumenti
fianzjarji għandhom jinkludu faċilità ta’ 
ekwità u faċilità ta' garanzija fuq self.

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
iffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs
fil-fażijiet tal-bidu u tat-tkabbir tagħhom. 
L-istrumenti finanzjarji għandhom jinkludu 
faċilità ta’ ekwità u faċilità ta' garanzija fuq 
self.

Or. en

Emenda 411
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
ffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs 
orjentati lejn it-tkabbir.  L-istrumenti
fianzjarji għandhom jinkludu faċilità ta’ 
ekwità u faċilità ta' garanzija fuq self.

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun
iffaċilitat l-aċċess għall-finanzi tal-SMEs 
orjentati lejn il-bidu, it-tkabbir, u t-tisħiħ. 
L-istrumenti finanzjarji għandhom jinkludu 
faċilità ta’ ekwità u faċilità ta’ garanzija 
fuq self.

Or. it

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-emendi magħmula fl-Artikolu 8

Emenda 412
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-faċilità ta’ ekwità tal-Programm tal-
Kompetittività u l-SMEs, il-Faċilità tal-
Ekwità għat-Tkabbir (EFG), għandha tiġi 
implimentata bħala parti minn strument 
finanzjarju waħdieni tal-ekwità tal-Unjoni 
li jappoġġja t-tkabbir u r-riċerka, l-
iżvilupp u l-innovazzjoni tal-intrapriżi tal-
Unjoni minn stadju bikri (inkluż il-kapital 
tal-bidu) sal-istadju tat-tkabbir u 
appoġġjat finanzjarjament mill-Orizzont 
2020 u dan il-Programm.
L-EFG għandha tuża l-istess mekkaniżmu 
tat-twassil bħall-faċilità tal-ekwità għar-
riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni li 
għandu jiġi stabbilit skont l-Orizzont 
2020, f'konformità mat-termini stipulati 
hawn taħt.
Il-Faċilità tal-Garanzija tas-Self (LGF) 
għandha tiġi implimentata bħala parti 
minn strument finanzjarju waħdieni tad-
dejn tal-UE għat-tkabbir u r-riċerka, l-
iżvilupp u l-innovazzjoni tal-intrapriżi tal-
UE, bl-użu tal-istess mekkaniżmu tat-
twassil bħal dik il-parti tal-SME 
mmexxija mid-domanda tal-faċilità tad-
dejn skont l-Orizzont 2020 (RSI II), 
f’konformità mat-termini stipulati hawn 
taħt.
Il-faċilitajiet ta’ ekwità u tal-garanzija 
tas-self għandhom jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet dwar l-istrumenti 
finanzjarji fir-Regolament Finanzjarju u 
fl-Att Iddelegat li jissostitwixxi r-Regoli 
ta’ Implimentazzjoni u mar-rekwiżiti 
operazzjonali speċifiċi aktar iddettaljati li 
għandhom jiġu stabbiliti fil-gwida tal-
Kummissjoni.
Il-faċilitajiet ta’ ekwità u tal-garanzija 
tas-self għandhom jikkomplementaw l-
użu mill-Istati Membri tal-istrumenti 
finanzjarji għall-SMEs fil-qafas ta’ 
politika ta’ koeżjoni. Il-faċilitajiet ta' 
ekwità u tal-garanzija tas-self jistgħu, fejn 
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xieraq, jippermettu l-ġbir flimkien ta’ 
riżorsi finanzjarji bl-Istati Membri jkunu 
lesti li jikkontribwixxu parti mill-Fondi 
Strutturali allokati lilhom f’konformità 
mal-[Artikolu 33(1)(a) tar-Regolament 
dwar il-Fondi Strutturali]. L-introjti u r-
ripagamenti relatati mal-Faċilità għal 
Tkabbir Għoli u l-Innovazzjoni tal-SMEs 
(GIF 2) skont il-Programm Qafas tal-
Kompetittività u l-Innovazzjoni għandhom 
jiġu assenjati għall-Programm tal-
Kompetittività u l-SMEs.
L-istrumenti finanzjarji għall-SMEs li 
huma orjentati lejn it-tkabbir għandhom 
jiġu implimentati f’konformità mar-regoli 
rilevanti tal-UE dwar l-għajnuna mill-
Istat.

Or. sl

Emenda 413
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-EFG għandha tiffoka fuq fondi li 
jipprovdu l-kapital ta’riskju u l-iffinanzjar 
intermedju, bħas-self subordinat u s-self 
parteċipanti, lill-intrapriżi fl-istadju ta’ 
espansjoni u ta’ tkabbir, b’mod 
partikolari dawk li joperaw b’mod 
transkonfinali, filwaqt li jkollha l-
possibbiltà li tagħmel investimenti 
f'intrapriżi li qegħdin fi stadju bikri 
flimkien mal-faċilità tal-ekwità għar-
riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni skont 
l-Orizzont 2020. F’dan l-aħħar każ, l-
investiment mill-EFG m’għandux jaqbeż 
l-20 % tal-investiment totali tal-Unjoni 
ħlief f'każijiet ta' fondi f'diversi stadji, 
fejn l-iffinanzjar mill-EFG u l-faċilità tal-
ekwità għar-riċerka, l-iżvilupp u l-



AM\908222MT.doc 55/108 PE492.830

MT

innovazzjoni se jkun ipprovdut fuq bażi 
pro rata, abbażi tal-politika ta’ 
investiment tal-fondi. L-EFG għandha 
tevita li tixtri kapital ta’ akkwist jew 
kapital ta’ bdil intiż għax-xoljiment ta' 
intrapriża akkwistata. Il-Kummissjoni 
tista’ tiddeċiedi li temenda l-limitu ta’ 
20 % fid-dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq li 
qed jinbidlu.
L-appoġġ għandu jingħata fil-forma ta' 
wieħed mill-investimenti li ġejjin:
(a) direttament mill-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) jew entitajiet oħra fdati 
bl-implimentazzjoni f'isem il-
Kummissjoni; jew
(b) minn fondi ta’ fondi jew vetturi tal-
investiment li jinvestu b’mod 
transkonfinali stabbiliti mill-FEI jew 
entitajiet oħra fdati bl-implimentazzjoni 
f’isem il-Kummissjoni flimkien ma’ 
investituri privati u/jew istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi nazzjonali;

Or. sl

Emenda 414
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-LGF għandha titħaddem mill-FEI 
jew minn entitajiet oħra fdati bl-
implimentazzjoni f'isem il-Kummissjoni. 
Il-faċilità għandha tipprovdi:
(a) kontrogaranziji u arranġamenti oħra 
li jikkondividu r-riskju għal skemi ta' 
garanzija;
(b) garanziji diretti u arranġamenti oħra 
li jikkondividu r-riskju għal kwalunkwe 
intermedjarji finanzjarji oħra li 
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jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibbiltà.
L-LGF għandha tikkonsisti fiż-żewġ 
azzjonijiet li ġejjin:
l-ewwel azzjoni, finanzjament tad-dejn 
permezz ta' self, inkluż self subordinat u 
parteċipanti, jew kiri, għandha tnaqqas 
id-diffikultajiet partikolari li l-SMEs 
iħabbtu wiċċhom magħhom biex ikollhom 
aċċess għall-finanzi minħabba r-riskju 
għoli pperċepit tagħhom jew minħabba n-
nuqqas li jkollhom ta' kollateral 
disponibbli biżżejjed;
it-tieni azzjoni, it-titolizzazzjoni tal-
portafolli ta’ finanzjament tad-dejn tal-
SMEs, għandha timmobilizza l-
finanzjament addizzjonali tad-dejn għall-
SMEs skont arranġamenti xierqa ta’ 
kondiviżjoni tar-riskju mal-istituzzjonijiet 
fil-mira.
Is-sostenn għal dawk it-tranżazzjonijiet 
għandu jiddependi mill-impenn tal-
istituzzjonijiet minn fejn joriġina l-
finanzjament li jużaw parti sinifikanti mil-
likwidità li jibqa' jew mill-kapital 
immobilizzat għal self ġdid lill-SMEs 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli. L-ammont 
ta' dan il-finanzjament ġdid tad-dejn 
għandu jiġi kkalkulat skont l-ammont tar-
riskju tal-portafoll iggarantit u għandu 
jiġi nnegozjat, flimkien mal-perjodu ta' 
żmien, individwalment ma' kull 
istituzzjoni li toriġinah.
Minbarra fil-każ tas-self fil-portafoll ta' 
titolizzazzjoni, l-LGF għandha tkopri self 
b’maturità minima ta’ 12-il xahar. L-LGF 
għandha tkun imfassla b’tali mod li jkun 
possibbli li jsir rapportar dwar l-SMEs 
innovattivi sostnuti, kemm f’termini tal-
għadd ta' self kif ukoll fil-volum tas-self.

Or. sl

Emenda 415
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istrumenti finanzjarji għall-SMEs 
orjentati għat-tkabbir jistgħu, fejn hu 
xieraq, jiġu magħquda ma’ strumenti 
finanzjarji oħra stabbiliti mill-Istati 
Membri u l-awtoritajiet amministrattivi 
tagħhom skont [l-Artikolu 33(1)(a) tar-
Regolament (UE) Nru XXX/201X [ir-
Regolament il-Ġdid dwar il-Fondi 
Strutturali]], u għotjiet iffinanzjati mill-
Unjoni, inkluż taħt dan ir-Regolament.

2. L-istrumenti finanzjarji għall-SMEs 
orjentati għat-tkabbir u/jew għall-fażijiet 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom,
jistgħu, fejn hu xieraq, jingħaqdu ma’ 
strumenti finanzjarji oħra stabbiliti mill-
Istati Membri u l-awtoritajiet 
amministrattivi tagħhom skont [l-
Artikolu 33(1)(a) tar-Regolament (UE)
Nru XXX/201X [ir-Regolament il-Ġdid 
dwar il-Fondi Strutturali]], u għotjiet 
iffinanzjati mill-Unjoni, inkluż taħt dan ir-
Regolament.

Or. fr

Emenda 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istrumenti finanzjarji għall-SMEs
orjentati għat-tkabbir jistgħu, fejn hu 
xieraq, jiġu magħquda ma’ strumenti 
finanzjarji oħra stabbiliti mill-Istati 
Membri u l-awtoritajiet amministrattivi 
tagħhom skont [l-Artikolu 33(1)(a) tar-
Regolament (UE) Nru XXX/201X [ir-
Regolament il-Ġdid dwar il-Fondi 
Strutturali]], u għotjiet iffinanzjati mill-
Unjoni, inkluż taħt dan ir-Regolament.

2. L-istrumenti finanzjarji għall-SMEs 
jistgħu, fejn hu xieraq, jingħaqdu ma’ 
strumenti finanzjarji oħra stabbiliti mill-
Istati Membri u l-awtoritajiet 
amministrattivi tagħhom skont [l-Artikolu 
33(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 
XXX/201X [ir-Regolament il-Ġdid dwar 
il-Fondi Strutturali]], u għotjiet iffinanzjati 
mill-Unjoni, inkluż taħt dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istrumenti finanzjarji għall-SMEs
orjentati għat-tkabbir jistgħu, fejn hu 
xieraq, jiġu magħquda ma’ strumenti 
finanzjarji oħra stabbiliti mill-Istati 
Membri u l-awtoritajiet amministrattivi 
tagħhom skont [l-Artikolu 33(1)(a) tar-
Regolament (UE) Nru XXX/201X [ir-
Regolament il-Ġdid dwar il-Fondi 
Strutturali]], u għotjiet iffinanzjati mill-
Unjoni, inkluż taħt dan ir-Regolament.

2. L-istrumenti finanzjarji għall-SMEs 
jistgħu, fejn hu xieraq, jingħaqdu ma’ 
strumenti finanzjarji oħra stabbiliti mill-
Istati Membri u l-awtoritajiet 
amministrattivi tagħhom skont [l-Artikolu 
33(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 
XXX/201X [ir-Regolament il-Ġdid dwar 
il-Fondi Strutturali]], u għotjiet iffinanzjati 
mill-Unjoni, inkluż taħt dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-faċilitajiet ta’ garanzija tal-ekwità u 
ta’ self jistgħu jikkomplementaw l-użu 
mill-Istati Membri tal-istrumenti 
finanzjarji għall-SMEs fil-qafas tal-
politika ta’ koeżjoni.

Or. en

Emenda 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-faċilitajiet ta' garanzija tal-ekwità u 
ta’ self jistgħu, fejn adatt, jippermettu l-
ġbir flimkien ta’ riżorsi finanzjarji bl-
Istati Membri u/jew reġjuni li jkunu lesti 
jikkontribwixxu parti mill-Fondi 
Strutturali allokati lilhom skont l-
[Artikolu 33(1)(a) tar-Regolament dwar 
il-Fondi Strutturali].

Or. en

Emenda 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-istrumenti finanzjarji taħt il-
Programm għandhom jitħaddmu 
f’koordinazzjoni mill-qrib mal-faċilitajiet 
tal-ekwità u tad-dejn taħt l-Orizzont 2020 
bil-għan li joħolqu strument uniku għal 
intermedjarji u jippermettu li l-SMEs 
jidentifikaw il-Programm li jikkorrispondi 
l-aħjar għall-ħtiġijiet tagħhom permezz 
ta’ sors wieħed komuni ta’ informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan sabiex jiġi ċċarat li, filwaqt illi ma jistax jiġi mistenni minn intermedjarji finanzjarji li 
jiffirmaw għal strumenti finanzjarji kemm taħt il-COSME kif ukoll l-Orizzjont 2020, iż-żewġ 
Programmi għandhom jiġu koordinati mill-qrib sabiex joffru strument uniku għal 
intermedjarji u sabiex l-SMEs jiġu ggwidati għall-programm tal-appoġġ li jikkorrispondi l-
aħjar għall-ħtiġijiet tagħhom permezz ta' sors uniku ta' informazzjoni, eż. permezz ta' websajt 
iddedikat tal-UE.
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Emenda 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri adegwati 
sabiex ixerrdu informazzjoni dwar l-
istrumenti finanzjarji disponibbli fost l-
SMEs u l-intermedjarji.

Or. en

Emenda 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-istrumenti finanzjarji għall-SMEs 
għandhom jiġu implimentati b’konformità 
mal-liġi tal-Unjoni rilevanti dwar l-
għajnuna tal-Istat. Il-kondizzjonijiet għal 
kwalunkwe esklużjoni tal-istrumenti 
finanzjarji mir-regoli tal-għajnuna tal-
Istat għandhom jiġu ddikjarati b’mod ċar 
fil-linji gwida u l-manwali tal-Programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu ssimplifikati l-proċeduri u jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-COSME, il-kondizzjonijiet 
għal kwalunkwe esklużjoni tal-istrumenti finanzjarji minn regoli tal-għajnuna tal-istat  
(pereżempju, il-limitu de minimis, jew kondizzjonijiet kuntrattwali) għandhom jiġu ddikjarati 
b'mod ċar fil-linji gwida u l-manwali tal-COSME.

Emenda 423
Patrizia Toia
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Huwa meħtieġ li jkun garantit li l-
informazzjoni relatata mad-disponibbiltà 
tal-istrumenti finanzjarji tilħaq il-livelli 
lokali. Il-proċeduri għall-użu tal-
istrumenti finanzjarji għandhom ikunu 
ugwali fl-Istati Membri kollha, għandhom 
ikunu simplifikati u jkunu magħrufa 
pubblikament.

Or. it

Emenda 424
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Kummissjoni Ewropea tabbozza 
kuntratti obbligatorji mal-intermedjarji 
finanzjarji li jiggarantixxu l-obbligu li l-
istrumenti nnifishom jsiru magħrufa 
pubblikament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-finanzjament ipprovdut mill-Kummissjoni Ewropea jsir magħruf pubblikament 
b’mod adegwat.

Emenda 425
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Hija prevista l-possibbiltà li jiġu 
kkombinati l-istrumenti finanzjarji ta’ 
garanzija Ewropej ma’ dawk nazzjonali u 
reġjonali u li l-fondi strutturali jintużaw 
bħala garanzija finanzjarja

Or. it

Ġustifikazzjoni

Meta tiġi kkunsidrata l-ħtieġa ta’ aċċess għall-kreditu tal-SMEs jeħtieġ li jkun garantit li l-
istrumenti finanzjarji kollha jkunu jistgħu jiġu kkombinati

Emenda 426
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4d. L-istrumenti finanzjarji għandhom 
jintużaw flimkien ma’ fondi oħra 
Ewropej, b’mod partikolari mal-fondi 
strutturali.

Or. it

Emenda 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 14a
Il-Faċilità tal-Ekwità għat-Tkabbir

1. Il-faċilità ta’ ekwità tal-Kompetittività u 
tal-Programm tal-SME, il-Faċilità tal-
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Ekwità għat-Tkabbir (EFG), għandhom 
jiġu implimentati bħala parti minn 
strument finanzjarju waħdieni tal-ekwità 
tal-UE li tappoġġja t-tkabbir tal-intrapriżi 
tal-UE u r-riċerka, żvilupp u innovazzjoni 
mill-istadju bikri (inkluża ż-żerriegħa) 
sal-istadju tat-tkabbir u appoġġat 
finanzjarjament mill-Orizzont 2020 u dan 
il-Programm, permezz tal-istrumenti 
żviluppati f’interdipendenza.
2. L-EFG għandha tiffoka fuq fondi li 
jipprovdu kapital ta’ riskju u 
finanzjament intermedju, bħalma hu s-
self subordinat u parteċipanti, għall-
intrapriżi ta’ espansjoni u dawk li qegħdin 
fi stadju ta’ tkabbir, partikolarment dawk 
li joperaw transkonfinalment, filwaqt li 
jkollha l-possibbiltà biex tagħmel 
investimenti f'intrapriżi li qegħdin fi 
stadju bikri flimkien mal-faċilità tal-
ekwità għar-riċerka, żvilupp u 
innovazzjoni skont l-Orizzont 2020. Fil-
każ tal-aħħar, l-investiment mill-EFG 
m’għandux jaqbeż l-20 % tal-investiment 
totali tal-UE ħlief f'każijiet ta' fondi 
f'diversi stadji, fejn il-finanzjament mill-
EFG u l-faċilità tal-ekwità għar-riċerka,
żvilupp u innovazzjoni se jkun ipprovdut 
fuq bażi pro rata, abbażi tal-politika ta’ 
investiment tal-fondi. L-EFG għandu 
jevita li jixtri kapital ta’ akkwist jew 
kapital ta’ bdil intiż għax-xoljiment ta' 
intrapriża akkwistata. Il-Kummissjoni 
tista’ tiddeċiedi li temenda l-limitu ta’ 
20 % fid-dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq li 
qed jinbidlu.
3. L-appoġġ għandu jingħata fil-forma ta' 
wieħed mill-investimenti li ġejjin:
(a) direttament mill-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) jew entitajiet oħrajn 
fdati bl-implimentazzjoni f’isem il-
Kummissjoni; jew
(b) minn fondi ta’ fondi jew vetturi tal-
investiment li jinvestu b’mod 
transkonfinali stabbiliti mill-FEI jew 
entitajiet oħra fdati bl-implimentazzjoni 
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f’isem il-Kummissjoni flimkien ma’ 
investituri privati u/jew istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi nazzjonali.

Or. en

Emenda 428
Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a

Il-Faċilità ta’ Garanzija ta’ Self
1. Il-Faċilità ta’ Garanzija ta' Self (LGF) 
għandha tipprovdi:
(a) kontrogaranziji u arranġamenti oħra 
li jikkondividu r-riskju għal skemi ta’ 
garanzija;
(b) garanziji diretti u arranġamenti 
oħrajn li jikkondividu r-riskju għal 
kwalunkwe intermedjarju finanzjarju 
ieħor li jissodisfa l-kriterji ta’ eliġibbiltà.
2. L-LGF għandu jopera permezz tal-
istess mekkaniżmu bħal fil-parti tal-
faċilità tad-dejn immexxija mid-domanda 
tal-SMEs taħt l-Orizzont 2020. Għandha 
tkun magħmula minn:
(a) finanzjament ta’ dejn permezz ta’ self, 
inkluż self subordinat u parteċipanti, jew 
kirja, li għandha tnaqqas id-diffikultajiet 
partikolari li jiffaċċjaw l-SMEs biex 
ikollhom aċċess għall-finanzi jew 
minħabba r-riskju għoli pperċepit 
tagħhom jew minħabba n-nuqqas ta’ 
kollateral disponibbli suffiċjenti tagħhom;
(b) it-titolizzazzjoni tal-portafolji ta’ 
finanzjament tal-SMEs permezz ta' dejn 
ser timmobilizza l-finanzjament simili 
addizzjonali taħt arranġamenti xierqa ta’ 
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qsim tar-riskju mal-istituzzjonijiet 
identifikati. Is-sostenn għal dawn it-
tranżazzjonijiet għandu jiddependi mill-
impenn tal-istituzzjonijiet li joriġinawh li 
jużaw parti sinifikanti mil-likwidità li 
tirriżulta jew il-kapital immobilizzat għal 
self ġdid lill-SMEs f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli. L-ammont ta' dan il-
finanzjament ġdid permezz ta' dejn 
għandu jiġi kkalkulat skont l-ammont tar-
riskju tal-portafoll iggarantit u għandu 
jiġi nnegozjat, flimkien mal-perjodu ta' 
żmien, individwalment ma' kull 
istituzzjoni li toriġinah.
(c) L-LGF għandha tkopri self sa 
EUR 1 000 000 u b’maturità minima ta’ 
12-il xahar, minbarra s-self fil-portafoll 
ta' titolizzazzjoni. L-LGF għandha tkun 
imfassla b’tali mod li jkun possibbli li 
wieħed jirrapporta dwar l-SMEs 
innovattivi appoġġati, kemm f’termini tal-
għadd ta' self kif ukoll f'dak li hu volum 
ta' self.

Or. en

Emenda 429
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Faċilità EFG (Equity Facility for Growth)
1. Il-faċilità EFG tiffoka fuq il-fondi li 
jipprovdu:  kapital ta’ riskju jew ta’ 
finanzjament intermedju, speċjalment 
f’forma ta’ self subordinat jew equity 
loans, lil intrapriżi li qed jespandu jew li 
qegħdin fil-fażi ta’ tkabbir, b’mod 
partikolari lil dawk li joperaw 
transkonfinalment, filwaqt li jkollhom il-
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possibbiltà li jagħmlu l-investimenti 
f’fondi ta’ finanzjament fi stadju bikri, 
flimkien mal-mekkaniżmu ta’ ġbir ta’ 
fondi proprji għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-qafas tal-inizjattiva 
Orizzont 2020, u li jipprovdu faċilitajiet 
ta’ investiment konġunt għall-investituri 
individwali.  Fil-każijiet ta’ investimenti fi 
stadju bikri, l-investiment tal-faċilità EFG 
m’għandux jaqbeż l-20 % tal-investiment 
totali tal-Unjoni, ħlief fil-każ ta’ fondi 
b’diversi fażijiet jew ta’ “fond ta’ fondi”, 
li għalihom il-finanzjament mill-faċilità 
EFG u l-faċilità “riċerka u innovazzjoni” 
se jiġi pprovdut fuq bażi prorata, abbażi 
tal-politika tal-investiment tal-fondi.  Il-
Kummissjoni tevita l-kapital ta’ akkwist 
jew ta’ bdil sostituzzjoni maħsub għax-
xoljiment ta’ intrapriża akkwistata.  Il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li 
timmodifika l-livell limitu ta’ 20 % fid-
dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq li qed 
jinbidlu. 
2. Il-faċilità “kapital ta’ riskju” tal-
programm, il-faċilità EFG, għandha tiġi 
implimentata bħala parti minn strument 
waħdieni tal-Unjoni għall-finanzjament 
fil-kapital ta’ riskju tat-tkabbir u tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-intrapriżi tal-
Unjoni mill-fażi inizjali (“seed”) sal-fażi 
ta’ tkabbir, bl-appoġġ finanzjarju tal-
inizjattiva Orizzont 2020 u tal-programm 
attwali.
Il-faċilità EFG tuża l-istess mekkaniżmu 
bħall-faċilità “kapital ta’ riskju” għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni biex dan jiġi 
stabbilit fl-inizjattiva Orizzont 2020. 
3. L-appoġġ għat-titlu tal-faċilità EFG isir 
fil-forma ta’ investimenti: 
a) direttament mill-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) jew minn entitajiet 
oħra li lilhom ġiet fdata l-
implimentazzjoni f’isem il-Kummissjoni.  
jew
b) mill-fond tal-fondi pubbliċi u privati 
jew ta’ investiment li jinvestu lil hinn mill-
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fruntieri, stabbiliti mill-FEI, jew minn 
entitajiet oħra li lilhom ġiet fdata l-
implimentazzjoni f’isem il-Kummissjoni, 
flimkien mal-investituri privati u/jew l-
istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi. 
4. Il-faċilità EFG investiet f’fondi 
intermedji ta’ kapital ta’ riskju billi 
investiet f’SMEs, ġeneralment fil-fażi ta’ 
espansjoni u ta’ tkabbir.  L-investimenti 
affettwati fil-qafas tal-Faċilità EFG huma 
investimenti fuq perjodu ta’ żmien twil, 
jiġifieri li jinvolvu ġeneralemnt 
parteċipazzjonijiet ta’ ħames snin sa 
ħmistax –il sena f’fondi ta’ kapital ta’ 
riskju. F’kwalunkwe każ, it-tul ta’ ħajja 
tal-investimenti affettwati fil-qafas tal-
faċilità EFG ma jaqbiżx l-għoxrin sena 
mill-iffirmar tal-ftehim bejn il-
Kummissjoni u l-entità responsabbli mill-
implimentazzjoni tiegħu. 

Or. fr

Emenda 430
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 14b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14b
Fondi ta’ fondi tal-kapital ta’ riskju

Fir-rigward tas-sitwazzjoni ta’ diffikultà 
kbira ħafna tas-Suq Ewropew tal-kapital 
ta’ riskju, u filwaqt li ġiet ikkunsidrata s-
sitwazzjoni ta’ urġenza, proġett pilota ta’ 
fondi tal-fondi tal-kapital ta’ riskju 
għandu jkun jista’ jiġi stabbilit sal-
perjodu baġitarju li jmiss 2014-2020 u 
ffinanzjat parzjalment minn fondi 
komunitarji mhux minfuqa, flimkien ma’ 
investituri oħra. 
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kapital ta’ riskju huwa sors importanti ħafna tal-finanzjament għan-negozji li jkunu 
għadhom kemm jiftħu innovattivi u l-SMEs Ewropej li qed jikbru sew li jkollhom aċċess 
diffiċli ħafna għall-finanzjamenti mill-bank.   L-istabbiliment ta’ proġett pilota ta’ fond ta’ 
fondi tal-kapital ta’ riskju, billi jippermetti li jiġi massimizzat l-effett ta’ ingranaġġ tal-baġit 
komunitarju, se jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-kriżi.  L-UE għalhekk se tikseb strument 
finanzjarju operazzjonali għall-bidu tal-ipprogrammar finanzjarju li jmiss (2014-2020). 

Emenda 431
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat.  Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat skont it-tifsira tar-Regolament
(UE) Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat li jikkonsulta l-partijiet 
interessati. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat skont it-tifsira tar-Regolament
(UE) Nru 182/2011.

Or. fr

Emenda 432
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat skont it-tifsira tar-Regolament
(UE) Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun 
kumitat skont it-tifsira tar-Regolament
(UE) Nru 182/2011. Għandu jiġi promoss 
bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel fil-
kompożizzjoni tal-kumitat.

Or. en
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Emenda 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. Meta l-
Kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-
Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-
abbozz ta' att ta' implimentazzjoni u 
għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 
182/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda ssuġġerita tkun tfisser li programm propost ta’ ħidma annwali ma setax jiġi adottat 
jekk ikun hemm sitwazzjoni ta’ “l-ebda opinjoni” (jiġifieri jekk ikun hemm oppożizzjoni ta' 
minorità li tibblokka).  F’dawn iċ-ċirkostanzi, il-Kummissjoni jew se tinħtieġ li temenda l-
proposta tagħha jew tirreferiha għall-kumitat ta’ appell.

Emenda 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li taddotta atti ta’ delegazzjoni 
f’konformità mal-Artikolu 18 li 
jikkonċerna tibdiliet fid-dettalji tal-
azzjonijiet speċifiċi stabbiliti fl-Anness II
ta’ dan ir-Regolament jekk l-iżviluppi 
ekonomiċi tas-suq jitolbu hekk jew skont 
ir-riżultati miksuba mill-Faċilità ta’
Garanzija ta’ Self tal-Programm ta’ Qafas 

2. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji,
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li taddotta atti ta’ delegazzjoni 
f’konformità mal-Artikolu 18 li 
jikkonċerna tibdiliet fis-sehem ta’
investiment mill-EFG tal-investiment 
totali tal-UE f’fondi ta' kapital riskju ta' 
stadju bikri u l-kompożizzjoni ta’ portafoll
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ta’ Kompetittività u Innovazzjoni (LGF) u 
l-Istrument tal-Qsim tar-Riskju (RSI) tas-
7 Programm Qafas għall-Faċilità 
Finanzjarja tal-Qsim tar-Riskju.

ta’ self titolizzat.

Or. en

Emenda 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta dan ikun meħtieġ għal raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza bħalma huma 
bidla fil-kondizzjonijiet ekonomiċi rapidi, 
il-proċedura provduta fl-Artikolu 19 
għandha tapplika għal atti delegati 
adottati skont dan l-Artikolu.

imħassar

Or. en

Emenda 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Proċedura ta’ urġenza 
1. Atti delegati adottati skont dan l-
Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 
mingħajr dewmien u għandhom 
japplikaw sakemm ma ssir l-ebda 
oġġezzjoni espressa skont il-paragrafu 2. 
In-notifika ta' att iddelegat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-
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proċedura ta' urġenza.
2. Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll 
il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att 
iddelegat skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 18(5). F’tali każ, il-Kummissjoni 
għanha tħassar l-att mingħajr dewmien 
wara notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. en

Emenda 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Proċedura ta’ urġenza 
1. Atti delegati adottati skont dan l-
Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 
mingħajr dewmien u għandhom 
japplikaw sakemm ma ssir l-ebda 
oġġezzjoni espressa skont il-paragrafu 2. 
In-notifika ta' att iddelegat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-
proċedura ta' urġenza.
2. Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll 
il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att 
iddelegat skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 18(5). F’tali każ, il-Kummissjoni 
għanha tħassar l-att mingħajr dewmien 
wara notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. en
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Emenda 438
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Għan ġenerali – punt 1 – Li tissaħħaħ il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-turiżmu 

Test propost mill-Kummissjoni

Għan ġenerali: 1. Li tissaħħaħ il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-
turiżmu

Indikatur tal-impatt Sitwazzjoni attwali Mira u stadju fuq il-medda twila taż-żmien 
(2020)

It-tkabbir tal-kompetittività industrijali 2009: -3.1 %, 2008: -0.3 %, 2007: +0.7 % Tkabbir annwali ta’ 1 % u tkabbir ta’ 5 % fl-2015

2009: -3.1 %
Bidla tal-piż amministrattiv fuq l-SMEs (Għadd 
ta’ jiem li hemm bżonn biex tiġi stabbilita 
intrapriża ġdida)

L-għadd ta’ jiem li hemm bżonn biex tiġi stabbilita 
SME: sebat ijiem ta’ xogħol

Tnaqqis ta’ għadd ta’ jiem li hemm bżonn biex tiġi 
stabbilita SME: tlett ijiem ta’ xogħol fl-2020. 

It-tkabbir tal-produzzjoni tal-manifattura tal-
UE fl-ekoindustriji (bidla fil-perċentwal mis-
sena ta’ qabel)

Tkabbir annwali ta' 6-7 % matul l-aħħar snin Tkabbir annwali ta’ medja ta’ 8 % matul id-deċennju 
li jmiss; Sal-2015, hija mmirata żieda ta’ 50 % fil-
produzzjoni

Emenda tal-Parlament
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Għan ġenerali: 1. Li tissaħħaħ il-kompetittività sostenibbli tal-intrapriżi tal-Unjoni, b’mod partikolari SMEs 

Indikatur tal-impatt Sitwazzjoni attwali Mira u stadju fuq il-medda twila taż-żmien 
(2020)

Żieda fil-kompetittività tal-SMEs tal-Unjoni 
Ewropea paragunata mal-kompetittività tal-
SMEs tal-kompetituri ewlenin (żieda fit-tkabbir 
tal-kompetittività industrijali tal-UE paragunata 
mal-kompetituri ewlenin)

2009: -3.1 %, 2008: -0.3 %, 2007: +0.7 % Tkabbir annwali ta’ 1 %

Bidla tal-piż amministrattiv u regolatorju fuq l-
SMEs (Għadd ta’ jiem u spejjeż li hemm bżonn 
biex tiġi stabbilita intrapriża ġdida, il-ħin meħtieġ 
għal kisba ta' liċenzji u permessi biex tinbeda u 
titwettaq l-attività speċifika ta’ intrapriża)

L-għadd ta’ jiem li hemm bżonn biex tiġi stabbilita SME 
fl-2011: 6.5 ijiem tax-xogħol. 

Tnaqqis ta’ għadd ta’ jiem li hemm bżonn biex tiġi 
stabbilita SME. 

Spiża tal-bidu: € 379. Tnaqqis fl-ispejjeż tal-bidu għal € 100.1

L-għadd ta’ Stati Membri li jikkonformaw mal-mira 
tal-SBA sabiex jitnaqqas il-ħin meħtieġ għall-kisba ta' 
liċenzji u permessi (inklużi l-permessi ambjentali) biex 
tinbeda u titwettaq l-attività speċifika ta' intrapriża għal 
xahar: 2

L-għadd ta’ Stati Membri li jikkonformaw mal-mira 
tal-SBA sabiex jitnaqqas il-ħin meħtieġ għall-kisba ta' 
liċenzji u permessi (inklużi l-permessi ambjentali) biex 
tinbeda u titwettaq l-attività speċifika ta' intrapriża għal 
xahar: 242

L-għadd ta’ Stati Membri b’punt ta' kuntatt uniku għal 
bidu tan-negozju sabiex l-imprendituri jkunu jistgħu 
jwettqu l-proċeduri meħtieġa kollha (eż. ir-
reġistrazzjoni, it-taxxa, il-VAT u s-sigurtà soċjali) 
permezz ta’ punt ta’ kuntatt amministrattiv uniku, jew 
fiżiku (uffiċċju), virtwali (web), jew it-tnejn fl-2009: 18

Żieda fl-għadd ta’ Stati Membri b’punt ta’ kuntatt 
uniku għal bidu tan-negozju għal 283

Intensità enerġetika tal-Industrija tal-UE 
(konsum enerġetiku finali /GVA) (għall-UE 23) 

2000: 0.18, 2005: 0.17, 2008: 0.16 2020: Id-dejta trid tiġi kkompletata
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Produttività materjali (GVA/ tunnellati ta’ 
Konsum Materjali Dirett) (għall-UE 27)

2000: 0.29, 2003: 0.30, 2005: 0.29, 2006: 0.30, 2007: 
0.30

2020: Id-dejta trid tiġi kkompletata

Is-sehem tal-SMEs tal-Unjoni li joffru prodotti 
jew servizzi ekoloġiċi 

2011: 26 % 2020: 38 %

________________
1 Il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Kompetittività tal-31 
ta’ Mejju 2011 inkluż talba lill-Istati membri "biex 
inaqqsu ż-żmien tal-bidu għall-intrapriżi ġodda għal 3 
ijiem u l-ispiża għal EUR 100 sal-2012.
2 Ir-reviżjoni tal-SBA stiednet lill-Istati Membri biex 
inaqqsu l-ħin meħtieġ għall-kisba ta' liċenzji u 
permessi (inklużi l-permessi ambjentali) biex tinbeda u 
titwettaq l-attività speċifika ta' intrapriża għal xahar 
sal-aħħar tal-2013". 24 Stat Membru diġà naqqsu dan 
il-perjodu għal 3 xhur.
3 Skont il-konklużjonijiet tal-kunsill tar-rebbiegħa tal-
2006, "l-SM kollha jrid ikollhom punt ta’ kuntatt uniku 
jew arranġament ekwivalenti sabiex il-formalitajiet 
kollha biex tinbeda kumpanija jkunu jistgħu jitwettqu 
f'punt uniku."

Or. en

Emenda 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta għal regolament
Anness I – Għan ġenerali – punt 1 – Li tissaħħaħ il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-turiżmu 

Test propost mill-Kummissjoni

Għan ġenerali: 1. Li tissaħħaħ il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-
turiżmu

Indikatur tal-impatt Sitwazzjoni attwali Mira u stadju fuq il-medda twila taż-żmien 
(2020)

It-tkabbir tal-kompetittività industrijali 2009: -3.1 %, 2008: -0.3 %, 2007: +0.7 % Tkabbir annwali ta’ 1 % u tkabbir ta’ 5 % fl-2015

Bidla tal-piż amministrattiv fuq l-SMEs (Għadd 
ta’ jiem li hemm bżonn biex tiġi stabbilita 
intrapriża ġdida)

L-għadd ta’ jiem li hemm bżonn biex tiġi stabbilita 
SME: sebat ijiem ta’ xogħol

Tnaqqis ta’ għadd ta’ jiem li hemm bżonn biex tiġi 
stabbilita SME: tlett ijiem ta’ xogħol fl-2020. 

It-tkabbir tal-produzzjoni tal-manifattura tal-UE 
fl-ekoindustriji (bidla fil-perċentwal mis-sena 
ta’ qabel)

Tkabbir annwali ta' 6-7 % matul l-aħħar snin Tkabbir annwali ta’ medja ta’ 8 % matul id-deċennju li 
jmiss; Sal-2015, hija mmirata żieda ta’ 50 % fil-
produzzjoni

Emenda tal-Parlament

Għan ġenerali: 1. Li tissaħħaħ il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-Unjoni inkluż fis-settur tat-
turiżmu 

Indikatur tal-impatt Sitwazzjoni attwali Mira u stadju fuq il-medda twila taż-żmien 
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(2020)

It-tkabbir tal-kompetittività industrijali 2009: -3.1 %, 2008: -0.3 %, 2007: +0.7 % Tkabbir annwali ta’ 1 % u tkabbir ta’ 5 % fl-2015

Bidla tal-piż amministrattiv fuq l-SMEs (Għadd 
ta’ jiem u l-ispejjeż li hemm bżonn biex tiġi 
stabbilita intrapriża ġdida)

L-għadd ta’ jiem li hemm bżonn biex tiġi stabbilita 
SME: sebat ijiem ta’ xogħol

Tnaqqis ta’ għadd ta’ jiem li hemm bżonn biex tiġi 
stabbilita SME: tlett ijiem ta’ xogħol fl-2020. Spejjeż: 
Taħt il-medja ta' dħul għoli tal-OECD.

It-tkabbir tal-produzzjoni tal-manifattura tal-UE 
fl-ekoindustriji (bidla fil-perċentwal mis-sena ta’ 
qabel)

Tkabbir annwali ta' 6-7 % matul l-aħħar snin Tkabbir annwali ta’ medja ta’ 8 % matul id-deċennju li 
jmiss; Sal-2015, hija mmirata żieda ta’ 50 % fil-
produzzjoni

Or. en

Emenda 440
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness I – Għan Speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE, inkluż fis-
settur tat-turiżmu – Attivitajiet biex titjieb il-Kompetittività

Test propost mill-Kummissjoni

Għan speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE 
inkluż fis-settur tat-turiżmu

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017
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Attivitajiet biex titjieb il-kompetittività 
L-għadd ta’ miżuri ta’ simplifikazzjoni 
adottati 

Il-programm ta’ simplifikazzjoni tal-
Kummissjoni kien aġġornat fl-2010 u qiegħed 
fit-triq it-tajba biex fl-2012 inaqqas il-
burokrazija b'25 %. Saru ħames miżuri ta’ 
simplifikazzjoni fis-sena sal-2010.

Madwar seba’ miżuri ta' simplifikazzjoni fis-
sena.

L-għadd ta’ verifiki ta’ “prestazzjoni” fuq 
il-kwalità u l-valur miżjud tal-attivitajiet

Fl-2010 tnedew erba’ verifiki ta’ “prestazzjoni” 
li inkludew il-partijiet interessati għall-politiki 
dwar l-ambjent, it-trasport, l-impjiegi u l-
industrija. Ir-rispons inkluda kummenti dwar il-
leġiżlazzjoni u l-valur miżjud tal-attivitajiet.

L-approċċ ta’ rispons bil-verifiki ta’ 
“prestazzjoni” se jiġi estiż għal politiki oħra u 
se jwassal biex is-simplifikazzjonijiet ikollhom 
impatt pożittiv fuq l-industrija. Huma previsti 
sa tnax-il verifika ta’ “prestazzjoni”, bl-għan 
ta’ regolamentazzjoni aħjar.

Livell ta’ adozzjoni minn kumpaniji tal-
produzzjoni sostenibbli Ewropea u l-
għodod tal-produzzjoni, inklużi l-EMAS, 
l-ekotikketta, u l-ekodisinn. 

Madwar 35 000 ISO 14001 ċertifikazzjonijiet 
tal-EMS u 4 500 reġistrazzjoni tal-EMAS, 
18 000 liċenzja għall-Ekotikketta tal-UE.

L-għadd sinifikanti tal-kumpaniji 
jimmonitorjaw il-prestazzjoni tagħhom, 
japplikaw sistemi ta’ ġestjoni ambjentali u 
jiksbu titjib fil-produttività tar-riżorsi u l-
prestazzjoni ambjentali. Parti sinifikanti tal-
produzzjoni tikkonsisti fi prodotti li huma 
effiċjenti fir-riżorsi u ekoloġiċi

Emenda mill-Parlament

Għan speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE 
inkluż fis-settur tat-turiżmu
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Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

Attivitajiet biex titjieb il-kompetittività 
L-għadd ta’ miżuri ta' simplifikazzjoni 
adottati 

Il-programm ta’ simplifikazzjoni tal-
Kummissjoni kien aġġornat fl-2010 u qiegħed 
fit-triq it-tajba biex fl-2012 inaqqas il-
burokrazija b'25 %. Saru ħames miżuri ta’ 
simplifikazzjoni fis-sena sal-2010.

Madwar seba’ miżuri ta' simplifikazzjoni fis-
sena.

L-għadd ta’ verifiki ta’ “prestazzjoni” fuq 
il-kwalità u l-valur miżjud

Fl-2010 tnedew erba’ verifiki ta’ “prestazzjoni” 
li inkludew il-partijiet interessati għall-politiki 
dwar l-ambjent, it-trasport, l-impjiegi u l-
industrija. Ir-rispons inkluda kummenti dwar il-
leġiżlazzjoni u l-valur miżjud tal-attivitajiet.

L-approċċ ta’ rispons bil-verifiki ta’ 
“prestazzjoni” se jiġi estiż għal politiki oħra u 
se jwassal biex is-simplifikazzjonijiet ikollhom 
impatt pożittiv fuq l-industrija. Huma previsti 
sa tnax-il verifika ta’ “prestazzjoni”, bl-għan 
ta’ regolamentazzjoni aħjar.

Livell ta’ adozzjoni minn kumpaniji tal-
produzzjoni sostenibbli Ewropea u l-
għodod tal-produzzjoni, inklużi l-EMAS, 
l-ekotikketta, u l-ekodisinn.

Madwar 35 000 ISO 14001 ċertifikazzjonijiet 
tal-EMS u 4 500 reġistrazzjoni tal-EMAS, 
18 000 liċenzja għall-Ekotikketta tal-UE.

L-għadd sinifikanti tal-kumpaniji 
jimmonitorjaw il-prestazzjoni tagħhom, 
japplikaw sistemi ta’ ġestjoni ambjentali u tal-
IT u jiksbu titjib fil-produttività tar-riżorsi u l-
prestazzjoni ambjentali. Parti sinifikanti tal-
produzzjoni tikkonsisti fi prodotti li huma 
effiċjenti fir-riżorsi u ekoloġiċi.

Livell ta’ adozzjoni mill-kumpaniji ta’ 
teknoloġiji ġodda

Or. ro
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Emenda 441
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness I – Għan speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE inkluż fis-settur 
tat-turiżmu - L-iżvilupp ta’ politika tal-SMEs

Test propost mill-Kummissjoni

Għan speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi 
tal-UE inkluż fis-settur tat-turiżmu

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

L-iżvilupp tal-politika tal-SME
L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-test tal-SME L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-test tal-

SME: 15-il Stat Membru
L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-test tal-SME: 21

Żieda fil-pubbliċità mifruxa madwar l-UE tal-
Premji Ewropej għall-Intrapriża 
b’pubblikazzjonijiet/siltiet fil-midja fl-Istati 
Membri kollha

L-għadd ta’ pubblikazzjonijiet/siltiet fil-midja fl-
Istati Membri kollha : 60 fl-2010

L-għadd ta’ pubblikazzjonijiet/siltiet fil-midja fl-Istati 
Membri kollha: 80

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi biex 
jistabbilixxu negozju ġdid u fil-kumplessità għall-
intrapriżi l-ġodda

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi biex 
jistabbilixxu negozju ġdid: sebat ijiem ta’ xogħol

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi biex jistabbilixxu 
negozju ġdid: ħamest ijiem ta’ xogħol
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Emenda mill-Parlament

Għan speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriżi tal-UE inkluż fis-settur tat-turiżmu

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

L-iżvilupp tal-politika tal-SME

L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-test tal-
SME

L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-
test tal-SME: 15-il Stat Membru

L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-test tal-SME 21

Żieda fil-pubbliċità mifruxa madwar l-UE tal-
Premji Ewropej għall-Intrapriża 
b’pubblikazzjonijiet/siltiet fil-midja fl-Istati 
Membri kollha

L-għadd ta’ pubblikazzjonijiet/siltiet 
fil-midja fl-Istati Membri kollha: 60 
fl-2010

L-għadd ta’ pubblikazzjonijiet/siltiet fil-midja fl-Istati 
Membri kollha: 80

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi biex 
jistabbilixxu negozju ġdid u fil-kumplessità 
għall-intrapriżi l-ġodda

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi 
biex jistabbilixxu negozju ġdid: sebat 
ijiem ta’ xogħol

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi biex jistabbilixxu 
negozju ġdid: tlett ijiem ta’ xogħol sal-2020

Or. it

Emenda 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta għal regolament
Anness I – Għan Speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE inkluż fis-settur 
tat-turiżmu – L-iżvilupp tal-politika tal-SME

Test propost mill-Kummissjoni

Għan speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-
UE inkluż fis-settur tat-turiżmu

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

L-iżvilupp tal-politika tal-SME

L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-test tal-SME L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-test tal-SME:  
15-il Stat Membru

L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-test tal-SME:  
21 Stat Membru

Żieda fil-pubbliċità mifruxa madwar l-UE tal-
Premjijiet Ewropej għall-Intrapriża
b’pubblikazzjonijiet/siltiet fil-midja fl-Istati 
Membri kollha

L-għadd ta’ pubblikazzjonijiet/siltiet fil-midja fl-
Istati Membri kollha: 60 fl-2010

L-għadd ta’ pubblikazzjonijiet/siltiet fil-midja fl-
Istati Membri kollha: 80

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi biex 
jistabbilixxu negozju ġdid u fil-kumplessità għall-
intrapriżi l-ġodda

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi biex 
jistabbilixxu negozju ġdid:  sebat ijiem ta’ xogħol

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi biex 
jistabbilixxu negozju ġdid:  ħamest ijiem ta’ xogħol

Emenda tal-Parlament

Għan speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE 
inkluż fis-settur tat-turiżmu
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Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

L-iżvilupp tal-politika tal-SME

L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-test tal-
SME

L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-test tal-SME: 
15-il Stat Membru

L-għadd ta’ Stati Membri li jużaw it-test tal-SME: 23
Stat Membru

Żieda fil-pubbliċità mifruxa madwar l-UE tal-
Premjijiet Ewropej għall-Intrapriża
b’pubblikazzjonijiet/siltiet fil-midja fl-Istati 
Membri kollha

L-għadd ta’ pubblikazzjonijiet/siltiet fil-midja fl-
Istati Membri kollha: 60 fl-2010

L-għadd ta’ pubblikazzjonijiet/siltiet fil-midja fl-
Istati Membri kollha: 80

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi biex 
jistabbilixxu negozju ġdid u fil-kumplessità 
għall-intrapriżi l-ġodda

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi biex jistabbilixxu 
negozju ġdid: sebat ijiem ta’ xogħol

Tnaqqis fil-ħin li jieħdu l-intrapriżi biex jistabbilixxu 
negozju ġdid: erbat ijiem ta’ xogħol

Or. en

Emenda 443
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Anness I – Għan Speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE inkluż fis-settur 
tat-turiżmu– Turiżmu

Test propost mill-Kummissjoni
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Għan speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE, 
inkluż fis-settur tat-turiżmu

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

Turiżmu
L-għadd ta’applikazzjonijiet għall-finanzjament L-għadd ta’applikazzjonijiet għall-finanzjament (għas-

sejħiet kollha għall-proposti):  madwar 75 fis-sena 
(medja għall-2011)

It-total tal-għadd ta’ applikazzjonijiet għall-
finanzjament): aktar minn 100 fis-sena

Il-perċentwal tal-SMEs (u x-xejra) fl-
applikazzjonijiet għal opportunitajiet ta’ 
finanzjament relatat mat-turiżmu

Sal-lum, l-ebda sejħa għall-proposti ma 
kienet indirizzata direttament lill-SMEs

30 % tas-sejħiet għall-proposti direttament indirizzati
lill-SME

L-għadd ta’ entitajiet li jadottaw it-Tikketta ta’ 
Kwalità tat-Turiżmu Ewropew

Sal-lum l-ebda entità ma adottat it-Tikketta 
ta’ Kwalità tat-Turiżmu Ewropew (azzjoni 
f'elaborazzjoni)

Kopertura ta’ 50 % tal-iskemi ta’ evalwazzjoni eliġibbli 
biex jipparteċipaw fit-Tikketta ta' Kwalità tat-Turiżmu 
Ewropew

L-għadd ta’ destinazzjonijiet li jadottaw il-
mudelli ta’ żvilupp sostenibbli fit-turiżmu 
promossi mid-Destinazzjonijiet Ewropej ta' 
Eċċellenza

It-total tal-għadd ta’ Destinazzjonijiet 
Ewropej ta’ Eċċellenza li ngħataw il-premju 
kien ta’  98 (medja ta’ 10 fis-sena – fl-2007-
10, fl-2008-20, fl-2009-22, fl-2010-25, fl-
2011-21)

200 u aktar destinazjzonijiet jadottaw mudelli ta’ 
żvilupp sostenibbli fit-turiżmu promossi mid-
Destinazzjonijiet Ewropej ta’ Eċċellenza (sa 30 fis-
sena)

Emenda mill-Parlament

imħassar imħassar imħassar

Or. it
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Emenda 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness I – Għan Speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE inkluż fis-settur 
tat-turiżmu – It-Turiżmu

Test propost mill-Kummissjoni

Għan speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE 
inkluż fis-settur tat-turiżmu

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

Turiżmu 
L-għadd ta’applikazzjonijiet għall-finanzjament It-total tal-għadd ta’ applikazzjonijiet għall-finanzjament 

(għas-sejħiet kollha għall-proposti):  madwar 75 fis-sena 
(medja għall-2011)

It-total tal-għadd ta’ applikazzjonijiet għall-finanzjament 
(għas-sejħiet kollha għall-proposti): aktar minn 100 fis-
sena 

Il-perċentwal tal-SMEs (u x-xejra) fl-
applikazzjonijiet għal opportunitajiet ta’ 
finanzjament relatat mat-turiżmu

Sal-lum, l-ebda sejħa għall-proposti ma kienet indirizzata 
direttament lill-SMEs

30 % tas-sejħiet għall-proposti direttament indirizzati 
lill-SMEs

L-għadd ta’ entitajiet li jadottaw it-Tikketta ta’ 
Kwalità tat-Turiżmu Ewropew

Sal-lum l-ebda entità ma adottat it-Tikketta ta’ Kwalità 
tat-Turiżmu Ewropew (azzjoni f 'elaborazzjoni)

Kopertura ta’ 50 % tal-iskemi ta’ evalwazzjoni eliġibbli 
biex jipparteċipaw fit-Tikketta ta' Kwalità tat-Turiżmu 
Ewropew
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L-għadd ta’ destinazzjonijiet li jadottaw il-mudelli 
ta’ żvilupp sostenibbli fit-turiżmu promossi mid-
Destinazzjonijiet Ewropej ta' Eċċellenza

It-total tal-għadd ta’ Destinazzjonijiet Ewropej ta’ 
Eċċellenza li ngħataw il-premju kien ta’ 98 (medja ta’ 20 
fis-sena – fl-2007-10, fl-2008-20, fl-2009-22, fl-2010-
25, fl-2011-21) 

200 u aktar destinazzjonijiet jadottaw mudelli ta’ żvilupp 
sostenibbli fit-turiżmu promossi mid-Destinazzjonijiet 
Ewropej ta’ Eċċellenza (sa 30 fis-sena).

Emenda tal-Parlament

Għan speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE 
inkluż fis-settur tat-turiżmu

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

Turiżmu u wirt kulturali
L-għadd ta’applikazzjonijiet għall-finanzjament It-total tal-għadd ta’ applikazzjonijiet għall-finanzjament 

(għas-sejħiet kollha għall-proposti): madwar 75 fis-sena 
(medja għall-2011)

It-total tal-għadd ta’ applikazzjonijiet għall-finanzjament 
(għas-sejħiet kollha għall-proposti): aktar minn 100 fis-
sena 

Il-perċentwal tal-SMEs (u x-xejra) fl-
applikazzjonijiet għal opportunitajiet ta’ 
finanzjament relatat mat-turiżmu inklużi proġetti 
relatati mal-konservazzjoni u l-bini mill-ġdid u l-
firxa tal-wirt kulturali.

Sal-lum, l-ebda sejħa għall-proposti ma kienet indirizzata 
direttament lill-SMEs

30 % tas-sejħiet għall-proposti direttament indirizzati 
lill-SMEs

L-għadd tal-entitajiet li jadottaw it-Tikketta ta’ 
Kwalità tat-Turiżmu Ewropew

Sal-lum l-ebda entità ma adottat it-Tikketta ta’ Kwalità 
tat-Turiżmu Ewropew (azzjoni f 'elaborazzjoni)

Kopertura ta’ 50 % tal-iskemi ta’ evalwazzjoni eliġibbli 
biex jipparteċipaw fit-Tikketta ta' Kwalità tat-Turiżmu 
Ewropew

L-għadd ta’ destinazzjonijiet li jadottaw il-mudelli 
ta’ żvilupp sostenibbli fit-turiżmu promossi mid-

It-total tal-għadd ta’ Destinazzjonijiet Ewropej ta’ 
Eċċellenza li ngħataw il-premju kien ta’ 98 (medja ta’ 20 

200 u aktar destinazzjonijiet jadottaw mudelli ta’ żvilupp 
sostenibbli fit-turiżmu promossi mid-Destinazzjonijiet 
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Destinazzjonijiet Ewropej ta' Eċċellenza fis-sena – fl-2007-10, fl-2008-20, fl-2009-22, fl-2010-
25, fl-2011-21) 

Ewropej ta’ Eċċellenza (sa 30 fis-sena).

Or. en

Emenda 445
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Anness I – Għan Speċifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE inkluż fis-settur 
tat-turiżmu

Test propost mill-Kummissjoni

Għan speċifiku: : Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE 
inkluż fis-settur tat-turiżmu

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

Turiżmu

L-għadd ta’applikazzjonijiet għall-finanzjament It-total tal-għadd ta’ applikazzjonijiet għall-finanzjament 
(għas-sejħiet kollha għall-proposti):  madwar 75 fis-sena 
(medja għall-2011):

It-total tal-għadd ta’ applikazzjonijiet għall-finanzjament 
(għas-sejħiet kollha għall-proposti): aktar minn 100 fis-
sena 

Il-perċentwal tal-SMEs (u x-xejra) fl- Sal-lum, l-ebda sejħa għall-proposti ma kienet indirizzata 30 % tas-sejħiet għall-proposti direttament indirizzati 
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applikazzjonijiet għal opportunitajiet ta’ 
finanzjament relatat mat-turiżmu

direttament lill-SMEs. lill-SMEs

L-għadd ta’ entitajiet li jadottaw it-Tikketta ta’ 
Kwalità tat-Turiżmu Ewropew

Sal-lum l-ebda entità ma adottat it-Tikketta ta’ Kwalità 
tat-Turiżmu Ewropew (azzjoni f’ elaborazzjoni)

Kopertura ta’ 50 % tal-iskemi ta’ evalwazzjoni eliġibbli 
biex jipparteċipaw fit-Tikketta ta' Kwalità tat-Turiżmu 
Ewropew

L-għadd ta’ destinazzjonijiet li jadottaw il-mudelli 
ta’ żvilupp sostenibbli fit-turiżmu promossi mid-
Destinazzjonijiet Ewropej ta' Eċċellenza

It-total tal-għadd ta’ Destinazzjonijiet Ewropej ta’ 
Eċċellenza li ngħataw il-premju kien ta’ 98 (medja ta’ 20 
fis-sena – fl-2007-10, fl-2008-20, fl-2009-22, fl-2010-
25, fl-2011-21) 

200 u aktar destinazzjonijiet jadottaw mudelli ta’ żvilupp 
sostenibbli fit-turiżmu promossi mid-Destinazzjonijiet 
Ewropej ta’ Eċċellenza (sa 30 fis-sena).

Emenda mill-Parlament

Għan speċifiku: : Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi tal-UE 
inkluż fis-settur tat-turiżmu

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

Turiżmu

L-għadd ta’applikazzjonijiet għall-finanzjament It-total tal-għadd ta’ applikazzjonijiet għall-finanzjament 
(għas-sejħiet kollha għall-proposti):  madwar 75 fis-sena 
(medja għall-2011)

It-total tal-għadd ta’ applikazzjonijiet għall-finanzjament 
(għas-sejħiet kollha għall-proposti): aktar minn 100 fis-
sena 

Il-perċentwal tal-SMEs (u x-xejra) fl-
applikazzjonijiet għal opportunitajiet ta’ 
finanzjament relatat mat-turiżmu

Sal-lum, l-ebda sejħa għall-proposti ma kienet indirizzata 
direttament lill-SMEs

30 % tas-sejħiet għall-proposti direttament indirizzati 
lill-SMEs

L-għadd ta’ entitajiet li jadottaw it-Tikketta ta’ 
Kwalità tat-Turiżmu Ewropew

Sal-lum l-ebda entità ma adottat it-Tikketta ta’ Kwalità 
tat-Turiżmu Ewropew (azzjoni f’elaborazzjoni)

Kopertura ta’ 50 % tal-iskemi ta’ evalwazzjoni eliġibbli 
biex jipparteċipaw fit-Tikketta ta' Kwalità tat-Turiżmu 



PE492.830 88/108 AM\908222MT.doc

MT

Ewropew

L-għadd ta’ destinazzjonijiet li jadottaw il-mudelli 
ta’ żvilupp sostenibbli fit-turiżmu promossi mid-
Destinazzjonijiet Ewropej ta’ Eċċellenza u min-
netwerk tar-reġjuni Ewropej għal turiżmu 
sostenibbli u kompetittiv.

It-total tal-għadd ta’ Destinazzjonijiet Ewropej ta’ 
Eċċellenza li ngħataw il-premju kien ta’ 98 (medja ta’ 20 
fis-sena – fl-2007-10, fl-2008-20, fl-2009-22, fl-2010-
25, fl-2011-21) 

200 u aktar destinazzjonijiet jadottaw mudelli ta’ żvilupp 
sostenibbli fit-turiżmu promossi mid-Destinazzjonijiet 
Ewropej ta’ Eċċellenza u mir-reġjuni Ewropej għal 
turiżmu sostenibbli u kompetittiv (sa 30 fis-sena).

L-għadd ta’ destinazzjonijiet li ttestjaw il-fattibbiltà tal-
indikaturi tat-turiżmu sostenibbli: 29 fl-2011 u 12 fl-
2012.

Or. fr

Emenda 446
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Anness I – Għan speċifiku: Li tiġi promossa l-attrattività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi turistiċi (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni
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Emenda mill-Parlament

Għan speċifiku Li tiġi promossa l-attrattività u s-sostenibbiltà tal-intrapriżi turistiċi

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat)

Azzjonijiet li jappoġġaw l-attrattività tal-
intrapriżi turistiċi
Għadd ta’ applikazzjonijiet għall-finanzjament It-total tal-għadd ta’ applikazzjonijiet għall-

finanzjament (għas-sejħiet kollha għall-
proposti: madwar 75 fis-sena (medja għall-
2011)

It-total tal-għadd ta’ applikazzjonijiet għall-finanzjament 
(għas-sejħiet kollha għall-proposti) Aktar minn 100 fis-sena 

Il-perċentwal tal-SMEs (u x-xejra) fl-
applikazzjonijiet għal opportunitajiet ta’ 
finanzjament relatat mat-turiżmu

Sal-lum, l-ebda sejħa għall-proposti ma kienet 
indirizzata direttament lill-SMEs

30 % tas-sejħiet għall-proposti direttament indirizzati lill-
SMEs

Li jiġi promoss mudell turistiku 
sostenibbli
L-għadd ta’ entitajiet li jadottaw it-Tikketta ta’
Kwalità tat-Turiżmu Ewropew

Sal-lum l-ebda entità ma adottat it-Tikketta ta’ 
Kwalità tat-Turiżmu Ewropew (azzjoni 
f'elaborazzjoni)

Kopertura ta’ 50 % tal-iskemi ta’ evalwazzjoni eliġibbli biex 
jipparteċipaw fit-Tikketta ta' Kwalità tat-Turiżmu Ewropew

Għadd ta’ destinazzjonijiet li jadottaw mudelli ta’ 
żvilupp sostenibbli tat-turiżmu promossi mid-
Destinazzjonijiet Ewropej ta’ Eċċellenza

It-total tal-għadd ta’ Destinazzjonijiet Ewropej 
ta’ Eċċellenza li ngħataw il-premju kien ta’  98 
(medja ta’ 20 fis-sena – fl-2007-10, fl-2008-20, 
fl-2009-22, fl-2010-25, fl-2011-21)

200 u aktar destinazzjonijiet jadottaw mudelli ta’ żvilupp 
sostenibbli fit-turiżmu promossi mid-Destinazzjonijiet Ewropej 
ta’ Eċċellenza (sa 30 fis-sena)

Or. it
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Emenda 447
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – Għan Speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs fil-forma ta’ ekwità u dejn

Test propost mill-Kummissjoni

Għan speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs fil-forma ta’ ekwità u dejn

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat)
2017

Strumenti Finanzjarji għat-tkabbir

L-għadd ta’ impriżi li jirċievu self (kreditu) 
garanziji u l-valur tas-self

L-istrumenti proposti għadhom ma tnedewx u 
mhumiex l-istess bħall-istrumenti attwali, għaldaqstant 
id-dejta mill-istrumenti attwali tista’ ma tkunx 
komparabbli

L-għadd ta’ impriżi li jirċievu self (kreditu) garanziji (+/-
95 000) u l-valur tas-self (+/- EUR 10.7 biljuni)

L-għadd ta’ impriżi li huma sostnuti minn VC u 
l-valur tal-investimenti (inklużi n-negozjati 
transkonfinali)

Għadd ta’ impriżi sostnuti minn VC:  (+/– 180) u l-valur 
tal-investimenti (+/- EUR 220 miljun)

Emenda tal-Parlament



AM\908222MT.doc 91/108 PE492.830

MT

Għan speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs  

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (2017)

Strumenti Finanzjarji għat-tkabbir

L-għadd ta’ impriżi li jirċievu self (kreditu) 
garanziji li jibbenefikaw minn Programm u l-
valur tas-self 

Mill-31 ta' Diċembru 2011 EUR 10.2 biljun f'self 
immobilizzat, li jilħaq 171.000 SMEs (SMEG).

L-għadd ta’ impriżi li jirċievu self (kreditu) li 
jibbenefikaw minn garanziji (+/- 145 000) u l-valur tas-
self (+/- EUR 9.6 biljuni)

L-għadd ta’ impriżi li jirċievu investimenti VC 
mill-Programm u l-volum globali investit.

Mill-31 ta' Diċembru 2011 EUR 1.9 biljun f'VC 
mobilizzat, li jilħaq 194 SME (GIF).

L-għadd ta’ impriżi li jirċievu investimenti VC mill-
Programm u l-volum globali investit: (+/- 240) u l-valur 
globali ta’ investimenti (+/- EUR 2.0 biljuni)

Or. en

Emenda 448
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Anness I – Għan Speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs fil-forma ta’ ekwità u dejn – Strumenti finanzjarji għal tkabbir

Test propost mill-Kummissjoni

Għan speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs fil-forma ta’ ekwità u dejn
Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 

2017
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Strumenti finanzjarji għat-tkabbir
L-għadd ta’ impriżi li jirċievu self 
(kreditu) garanziji u l-valur tas-self

L-istrumenti proposti għadhom ma tnedewx u 
mhumiex l-istess bħall-istrumenti attwali, 
għaldaqstant id-dejta mill-istrumenti attwali 
tista’ ma tkunx komparabbli

L-għadd ta’ impriżi li jirċievu self (kreditu) 
garanziji (+/- 95 000) u l-valur tas-self (+/-
EUR 10.7 biljuni)

L-għadd ta’ impriżi li huma sostnuti minn 
VC u l-valur tal-investimenti (inklużi n-
negozjati transkonfinali)

Għadd ta’ impriżi sostnuti minn VC: (+/– 180) 
u l-valur tal-investimenti (+/-
EUR 220 miljuni)

Emenda mill-Parlament

Għan speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs fil-forma ta’ ekwità u dejn
Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 

2017
Strumenti finanzjarji għat-tkabbir
L-għadd ta’ impriżi li jirċievu self 
(kreditu) garanziji u l-valur tas-self

L-istrumenti proposti għadhom ma tnedewx u 
mhumiex l-istess bħall-istrumenti attwali, 
għaldaqstant id-dejta mill-istrumenti attwali 
tista’ ma tkunx komparabbli.

L-għadd ta’ impriżi li jirċievu self (kreditu) 
garanziji (+/- 95 000) u l-valur tas-self (+/-
EUR 10.7 biljuni)

L-għadd ta’ impriżi li huma sostnuti minn 
VC u l-valur tal-investimenti (inklużi n-
negozjati transkonfinali)

Għadd ta’ impriżi sostnuti minn VC: (+/– 180) 
u l-valur tal-investimenti (+/-
EUR 220 miljuni)
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(ġdid) L-għadd ta’ Stati Membri li 
jieħdu sehem fil-programmi tal-kapital u 
d-dejn  

Istituzzjonijiet finanzjarji minn tal-anqas 20 
(jew is-27 kollha) Stat Membru għandhom 
jieħdu sehem fil-programm.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Billi l-istituzzjonijiet finanzjarji minn 11-il Stat Membru bbenefikaw mill-programm tal-garanzija tal-EIP-CIP, il-kostruzzjonijiet tal-istrumenti 
finanzjarji tal-programm COSME għandhom ikunu aċċessibbli permezz ta’ dispożizzjonijiet speċjali għall-istituzzjonijiet f’dawk l-Istati Membri li 
għadhom ma ġewx involuti.

Emenda 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness I – Għan Speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għas-swieq ġewwa l-Unjoni u globalment – In-Netwerk Ewropew għall-Intrapriżi

Test propost mill-Kummissjoni

Għan speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għas-swieq ġewwa l-Unjoni u globalment 

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

In-Netwerk Ewropew għall-Intrapriżi In-Netwerk Ewropew għall-Intrapriżi In-Netwerk Ewropew għall-Intrapriżi 
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L-għadd ta’ ftehimiet ta’ sħubija ffirmati Ftehimiet ta’ Sħubija ffirmati: 1 950 (2010) Ftehimiet ta’ Sħubija ffirmati: 3 000/fis-sena

Żieda fil-marka tan-Netwerk u l-marka tal-Kultura
rikonoxxuti (eż. għarfien dwar il-marka fost il-
popolazzjoni tal-SME)

Żieda fil-marka tan-Netwerk u fil-marka tal-Kultura 
rikonoxxuti:  għadha mhix imkejla

Żieda fil-marka tan-Netwerk u fil-marka tal-Kultura 
rikonoxxuti: 30 % ta’ SMEs milħuqa 

Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-klijenti (il-perċentwal 
tal-SMEs li jiddikjaraw sodisfazzjon, il-valur 
miżjud ta’ servizz speċifiku)

Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-klijenti (il-perċentwal tal-
SMEs li jiddikjaraw sodisfazzjon, il-valur miżjud ta’ 
servizz speċifiku): 78 %

Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-klijenti (il-perċentwal tal-
SMEs li jiddikjaraw sodisfazzjon, il-valur miżjud ta’ 
servizz speċifiku): >80 %

L-għadd ta’ SMEs li jirċievu servizzi ta’ appoġġ L-għadd ta’ SMEs li jirċievu servizzi ta’ appoġġ: 
435 000 (2010)

L-għadd ta’ SMEs li jirċievu servizzi ta’ appoġġ 500 000
fis-sena

L-għadd SMEs li qegħdin jipparteċipaw 
f’avvenimenti ta’ senseriji u missjonijiet tal-
kumpanija

L-għadd SMEs li qegħdin jipparteċipaw f’avvenimenti 
ta’ senseriji u missjonijiet tal-kumpanija: 45 000 (2010)

L-għadd SMEs li qegħdin jipparteċipaw f’avvenimenti 
ta’ senseriji u missjonijiet tal-kumpanija: 60 000 fis-sena

Emenda tal-Parlament

Għan speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għas-swieq ġewwa l-Unjoni u globalment

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

In-Netwerk Ewropew għall-Intrapriżi In-Netwerk Ewropew għall-Intrapriżi In-Netwerk Ewropew għall-Intrapriżi 

L-għadd ta’ ftehimiet ta’ sħubija ffirmati Ftehimiet ta’ Sħubija ffirmati: 1 950 (2010) Ftehimiet ta’ Sħubija ffirmati: 3 000/fis-sena

Żieda fil-marka tan-Netwerk u l-marka tal-Kultura 
rikonoxxuti (eż. għarfien dwar il-marka fost il-
popolazzjoni tal-SME)

Żieda fil-marka tan-Netwerk u fil-marka tal-Kultura 
rikonoxxuti: għadha mhix imkejla 

Żieda fil-marka tan-Netwerk u fil-marka tal-Kultura 
rikonoxxuti: 30 % ta’ SMEs milħuqa

Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-klijenti (il-perċentwal Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-klijenti (il-perċentwal tal- Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-klijenti (il-perċentwal tal-
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tal-SMEs li jiddikjaraw sodisfazzjon, il-valur 
miżjud ta’ servizz speċifiku)

SMEs li jiddikjaraw sodisfazzjon, il-valur miżjud ta’ 
servizz speċifiku): 78 %

SMEs li jiddikjaraw sodisfazzjon, il-valur miżjud ta’ 
servizz speċifiku): ≥85 %

L-għadd ta’ SMEs li jirċievu servizzi ta’ appoġġ L-għadd ta’ SMEs li jirċievu servizzi ta’ appoġġ: 
435 000 (2010)

L-għadd ta’ SMEs li jirċievu servizzi ta’ appoġġ 500 000
fis-sena

L-għadd SMEs li qegħdin jipparteċipaw 
f’avvenimenti ta’ senseriji u missjonijiet tal-
kumpanija

L-għadd SMEs li qegħdin jipparteċipaw f’avvenimenti 
ta’ senseriji u missjonijiet tal-kumpanija: 45 000 (2010)

L-għadd SMEs li qegħdin jipparteċipaw f’avvenimenti 
ta’ senseriji u missjonijiet tal-kumpanija: 60 000 fis-sena

Or. en

Emenda 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness I – Għan Speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għas-swieq ġewwa l-Unjoni u globalment – Appoġġ lin-negozju tal-SME fi swieq li mhumiex 
fl-UE

Test propost mill-Kummissjoni

Għan speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għas-swieq ġewwa l-Unjoni u globalment 

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

Appoġġ lin-negozju tal-SME fi swieq li 
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mhumiex fl-UE

Is-sehem (%) tal-SMEs involuti f'attivitajiet 
internazzjonali (l-esportazzjonijiet, l-
importazzjonijiet, IDB u attivitajiet oħrajn) barra 
mill-UE

13 % (2009) 17 % (2017)

Emenda tal-Parlament

Għan speċifiku: Li jitjieb l-aċċess għas-swieq ġewwa l-Unjoni u globalment 

Indikatur tar-riżultat L-aħħar riżultat magħruf Mira fuq il-medda medja taż-żmien (riżultat) 
2017

Appoġġ lin-negozju tal-SME fi swieq li 
mhumiex fl-UE
Is-sehem (%) tal-SMEs involuti f'attivitajiet 
internazzjonali (l-esportazzjonijiet, l-
importazzjonijiet, IDB u attivitajiet oħrajn) barra 
mill-UE

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Emenda 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Ia
Dettalji tas-servizzi pprovduti min-
Netwerk Ewropa għall-Intrapriża 
msemmija fl-Artikolu 9a
1. Informazzjoni, feedback, kooperazzjoni 
tan-negozju u servizzi tal-
internazzjonalizzazzjoni fis-Suq Uniku u 
f’pajjiżi terzi:
(a) isir tixrid tal-informazzjoni dwar il-
funzjonament u l-opportunitajiet tas-suq 
intern għal prodotti u servizzi, inkluża l-
liġi tal-Unjoni, standards u 
opportunitajiet tal-akkwist pubbliku 
relevanti, dwar l-aċċess għall-
finanzjament u ż-żieda tas-sostenibbiltà 
tal-SMEs,
(b) jiġu promossi b’mod proattiv l-
inizjattivi, il-politiki u l-programmi tal-
Unjoni li huma relevanti għall-SMEs fir-
reġjuni rispettivi u tiġi pprovduta 
informazzjoni lill-SMEs dwar il-proċeduri 
tal-applikazzjoni għal programmi bħal 
dawn,
(c) jiġu operati għodda biex jitkejjel l-
impatt ta’ leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-
SMEs,
(d) issir kontribuzzjoni għat-twettiq tal-
istudji tal-valutazzjoni tal-impatt mill-
Kummissjoni,
(e) isir użu minn mezzi xierqa oħra sabiex 
jiġu involuti l-SMEs fil-proċess ta’ tfassil 
tal-politika tal-Unjoni,
(f) jiġu assistiti l-SMEs biex jiżviluppaw 
attivitajiet transkonfinali u netwerks 
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internazzjonali,
(g) jiġu appoġġati l-SMEs biex isibu 
msieħba relevanti mis-setturi privati jew 
pubbliċi permezz ta’ għodda xierqa.
2. Servizzi għall-innovazzjoni u għat-
trasferiment kemm tat-teknoloġija kif 
ukoll tal-kompetenzi:
(a) tixrid tal-informazzjoni u s-
sensibilizzazzjoni dwar politiki, 
leġiżlazzjoni, u programmi ta’ appoġġ 
relatati mal-innovazzjoni,
(b) involviment fit-tixrid u l-esplojtazzjoni 
tar-riżultati ta’ riċerka,
(c) jiġu pprovduti servizzi ta’ senserija 
għal trasferiment tat-teknoloġija u tal-
kompetenzi, u għall-bini tas-sħubijiet bejn 
kull tip ta’ attur tal-innovazzjoni,
(d) tiġi stimulata l-kapaċità tan-negozji, 
speċjalment l-SMEs, għall-innovazzjoni,
(e) tiġi faċilitata l-konnessjoni għal 
servizzi ta’ innovazzjoni inklużi servizzi 
relatati mal-proprjetà intellettwali.
3. Servizzi li jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
SMEs fl-Orizzont 2020:
(a) sensibilizzazzjoni fost l-SMEs fir-
rigward tal-Orizzont 2020,
(b) jiġu megħjuna l-SMEs biex jiġu 
identifikati l-ħtiġijiet tal-iżvilupp tar-
riċerka u tat-teknoloġija u sabiex isibu 
msieħba relevanti,
(c) jiġu assistiti l-SMEs fil-preparazzjoni 
u l-koordinazzjoni tal-proposti ta’ proġetti 
għall-parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żieda għall-Emenda 77 (abbozz ta’ rapport) fil-punt 1 (b): "fir-reġjuni rispettivi"
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Emenda 452
Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Emenda 453
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness għandu jitħassar.

Or. sl

Emenda 454
Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taqsima mħassra

Or. en

Emenda 455
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima 1 – punt 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Faċilità tal-Garanzija ta’ Self (LGF) 
għandha tiġi implimentata bħala parti minn 
strumenti finanzjarju waħdieni tad-dejn tal-
UE għat-tkabbir u r-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni tal-intrapriżi tal-UE, bl-użu 
tal-istess mekkaniżmu tat-twassil bħal dik 
il-parti tal-SME mmexxija mid-domanda 
tal-faċilità tad-dejn skont Orizzont 2020
(RSI II), b’konformità mat-termini stipulati 
hawn taħt.

3. Il-Faċilità tal-Garanzija ta’ Self (LGF) 
għandha tiġi implimentata bħala parti minn 
strumenti finanzjarju waħdieni tad-dejn tal-
UE għat-tkabbir u r-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni tal-intrapriżi tal-UE, bl-użu 
tal-istess mekkaniżmu tat-twassil bħal dik 
il-parti tal-SME mmexxija mid-domanda 
tal-faċilità tad-dejn skont Orizzont 2020
(RSI II), b’konformità mat-termini stipulati 
hawn taħt. Dan l-istrument għandu 
japplika għall-fażijiet kollha tal-ħajja tal-
intrapriża: il-ħolqien, l-iżvilupp u t-
trasferiment, mingħajr ma jsiru 
distinzjonijiet ibbażati fuq l-attività jew id-
daqs tas-suq. Dan l-istrument għandu 
jkun applikabbli għal kwalunkwe tip ta’ 
investiment, inklużi l-intanġibbli.

Or. es

Emenda 456
Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità tal-ekwità għat-Tkabbir (EFG) imħassar
1. L-EFG għandha tiffoka fuq fondi li 
jipprovdu kapital ta’riskju u finanzjament 
intermedju, bħalma hu s-self subordinat u 
parteċipanti, għall-intrapriżi ta’ 
espansjoni u dawk li qegħdin fi stadju ta’ 
tkabbir, partikolarment dawk li joperaw 
transkonfinalment, filwaqt li jkollha l-
possibbiltà biex tagħmel investimenti 
f'intrapriżi li qegħdin fi stadju bikri 
flimkien mal-faċilità tal-ekwità għar-
riċerka, żvilupp u innovazzjoni skont l-
Orizzont 2020. Fil-każ tal-aħħar, l-
investiment minn l-EFG m’għandux 
jaqbeż l-20 % tal-investiment totali tal-UE 
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ħlief f'każijiet ta' fondi f'diversi stadji, 
fejn il-finanzjament mill-EFG u l-faċilità 
tal-ekwità għar-riċerka, żvilupp u 
innovazzjoni se jkun ipprovdut fuq bażi 
pro rata, abbażi tal-politika ta’ 
investiment tal-fondi. L-EFG għandu 
jevita li jixtri kapital ta’ akkwist jew 
kapital ta’ bdil intiż għax-xoljiment ta' 
intrapriża akkwistata.  Il-Kummissjoni 
tista’ tiddeċiedi li temenda l-limitu ta’ 20 
% fid-dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq li 
qed jinbidlu. L-appoġġ għandu jingħata 
fil-forma ta' wieħed mill-investimenti li 
ġejjin.
2. L-appoġġ għandu jingħata fil-forma ta' 
wieħed mill-investimenti li ġejjin:
(a) direttament mill-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) jew entitajiet oħra fdati 
bl-implimentazzjoni f'isem il-
Kummissjoni;  jew
(b) minn fondi ta’ fondi jew vetturi tal-
investiment li jinvestu b’mod 
transkonfinali stabbiliti mill-FEI jew 
entitajiet oħra fdati bl-implimentazzjoni 
f’isem il-Kummissjoni flimkien ma’ 
investituri privati u/jew istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi nazzjonali;

Or. en

Emenda 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-EFG għandha tiffoka fuq fondi li 
jipprovdu kapital ta’riskju u finanzjament 
intermedju, bħalma hu s-self subordinat u 
parteċipanti, għall-intrapriżi ta’ espansjoni 
u dawk li qegħdin fi stadju ta’ tkabbir, 
partikolarment dawk li joperaw 

1. L-EFG għandha tiffoka fuq fondi li 
jipprovdu kapital ta’riskju u finanzjament 
intermedju, bħalma hu s-self subordinat u 
parteċipanti, għall-intrapriżi ta’ espansjoni 
u dawk li qegħdin fi stadju ta’ tkabbir, 
partikolarment dawk li joperaw 
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transkonfinalment, filwaqt li jkollha l-
possibbiltà biex tagħmel investimenti 
f'intrapriżi li qegħdin fi stadju bikri 
flimkien mal-faċilità tal-ekwità għar-
riċerka, żvilupp u innovazzjoni skont l-
Orizzont 2020. Fil-każ tal-aħħar, l-
investiment minn l-EFG m’għandux 
jaqbeż l-20 % tal-investiment totali tal-UE 
ħlief f'każijiet ta' fondi f'diversi stadji, 
fejn il-finanzjament mill-EFG u l-faċilità 
tal-ekwità għar-riċerka, żvilupp u 
innovazzjoni se jkun ipprovdut fuq bażi 
pro rata, abbażi tal-politika ta’ 
investiment tal-fondi. L-EFG għandu 
jevita li jixtri kapital ta’ akkwist jew 
kapital ta’ bdil intiż għax-xoljiment ta' 
intrapriża akkwistata. Il-Kummissjoni 
tista’ tiddeċiedi li temenda l-limitu ta’ 20 
% fid-dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq li 
qed jinbidlu.

transkonfinalment, filwaqt li jkollha l-
possibbiltà biex tagħmel investimenti 
f'intrapriżi li qegħdin fi stadju bikri 
flimkien mal-faċilità tal-ekwità għar-
riċerka, żvilupp u innovazzjoni skont l-
Orizzont 2020. L-EFG għandu jevita li 
jixtri kapital ta’ akkwist jew kapital ta’ bdil 
intiż għax-xoljiment ta' intrapriża 
akkwistata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu ta’ 20 fil-mija se jnaqqas il-flessibbiltà u jfixkel l-ambitu li jintużaw faċilitajiet tal-
ekwità tal-COSME u l-Orizzont 2020 bħala strument uniku.

Emenda 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima 2 – punt 2 (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) minn fondi ta’ fondi jew vetturi tal-
investiment li jinvestu b’mod 
transkonfinali stabbiliti mill-FEI jew 
entitajiet oħra fdati bl-implimentazzjoni 
f’isem il-Kummissjoni flimkien ma’ 
investituri privati u/jew istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi nazzjonali;

(b) minn fondi ta’ fondi jew vetturi tal-
investiment li jinvestu b’mod 
transkonfinali stabbiliti mill-FEI jew 
entitajiet oħra (inklużi maniġers tas-settur 
privat u operaturi nazzjonali) fdati bl-
implimentazzjoni f’isem il-Kummissjoni 
flimkien ma’ investituri mis-settur privat
u/jew istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi 
nazzjonali;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jagħmilha ċara li maniġers tas-settur privat u operaturi nazzjonali 
jistgħu jiġu fdati bl-implimentazzjoni, u r-rwol tagħhom ma jiġix illimitat għall-provvista ta’ 
koinvestiment.

Emenda 459
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima 2 – punt 2(b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) minn fondi ta’ fondi jew vetturi tal-
investiment li jinvestu b’mod 
transkonfinali stabbiliti mill-FEI jew 
entitajiet oħra fdati bl-implimentazzjoni 
f’isem il-Kummissjoni flimkien ma’ 
investituri privati u/jew istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi nazzjonali.

(b) minn fondi ta’ fondi jew vetturi tal-
investiment li jinvestu b’mod 
transkonfinali stabbiliti mill-FEI jew 
entitajiet oħra fdati bl-implimentazzjoni 
f’isem il-Kummissjoni flimkien ma’
investituri privati u/jew istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi nazzjonali u operaturi 
tal-kapital ta’ riskju attivi fil-livell 
reġjonali u lokali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-daqsijiet imnaqqsa tal-SMEs fl-istadji bikrija jeħtieġu l-preżenza ta’ realtajiet ankrati fit-
territorju, anke biex jitnaqqsu kemm jista’ jkun il-fallimenti tas-suq li jirriżultaw minn 
informazzjoni mhux preċiża possibbli.

Emenda 460
Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità ta’ Garanzija ta' Self (LGF) imħassar
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1. L-LGF għandha titħaddem mill-FEI 
jew minn entitajiet oħra fdati bl-
implimentazzjoni f'isem il-Kummissjoni. 
Il-faċilità għandha tipprovdi:
· kontrogaranziji u arranġamenti oħra li 
jikkondividu r-riskju għal skemi ta' 
garanzija;
· garanziji diretti u arranġamenti oħra li 
jikkondividu r-riskju għal kwalunkwe 
intermedjarju finanzjarju ieħor li 
jissodisfa l-kriterji ta’ eliġibbiltà.
2. L-LGF għandha tikkonsisti fiż-żewġ 
azzjonijiet li ġejjin:
· l-ewwel azzjoni, finanzjament ta’ dejn 
permezz ta' self, inkluż self subordinat u 
parteċipanti, jew kirja, għandha tnaqqas 
id-diffikultajiet partikolari li l-SMEs 
iħabbtu wiċċhom magħhom biex ikollhom 
aċċess għall-finanzi jew minħabba r-
riskju għoli pperċepit tagħhom jew 
minħabba n-nuqqas ta' kollateral 
disponibbli biżżejjed tagħhom;
· it-tieni azzjoni, it-titolizzazzjoni tal-
portafolli ta’ finanzjament ta’ dejn tal-
SME, għandha timmobilizza l-
finanzjament addizzjonali tad-dejn għall-
SMEs skont arranġamenti xierqa ta’ 
kondiviżjoni tar-riskju mal-istituzzjonijiet 
identifikati. Is-sostenn għal dawn it-
tranżazzjonijiet għandu jiddependi mill-
impenn tal-istituzzjonijiet minn fejn 
joriġina l-finanzjament (originating 
institutions) li jużaw parti sinifikanti mil-
likwidità li jibqa' jew il-kapital 
immobilizzat għal self ġdid lil SMEs 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli. L-ammont 
ta' dan il-finanzjament ġdid permezz ta' 
dejn għandu jiġi kkalkulat skond l-
ammont tar-riskju tal-portafoll iggarantit 
u għandu jiġi nnegozjat, flimkien mal-
perjodu ta' żmien, individwalment ma' 
kull istituzzjoni li toriġinah.
3. L-LGF għandha tkopri self sa EUR 
150.000 u b’maturità minima ta’ 12-il 
xahar, minbarra s-self fil-portafoll ta' 
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titolizzazzjoni. L-LGF għandha tkun 
imfassla b’tali mod li jkun possibbli li 
wieħed jirrapporta dwar l-SMEs 
innovattivi sostnuti, kemm f’termini tal-
għadd ta' self kif ukoll f'dak li hu volum 
ta' self.

Or. en

Emenda 461
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-LGF għandha tkopri self sa 
EUR 150.000 u b’maturità minima ta’ 12-
il xahar, minbarra s-self fil-portafoll ta'
titolizzazzjoni.  L-LGF għandha tkun 
imfassla b’tali mod li jkun possibbli li 
wieħed jirrapporta dwar l-SMEs 
innovattivi sostnuti, kemm f’termini tal-
għadd ta' self kif ukoll f'dak li hu volum 
ta' self.

3. L-LGF għandha tkopri self b’maturità 
minima ta’ 12-il xahar, minbarra s-self fil-
portafoll ta’ titolizzazzjoni.

Ammont massimu ta’ self eliġibbli għall-
faċilità LGF huwa integrat f’kull ftehim 
ta’ implimentazzjoni konkluż flimkien 
ma’ intermedjarju finanzjarju. L-ammont 
kif definit jikkunsidra l-għanijiet 
stabbiliti, it-tipoloġija tal-intrapriżi u t-tip 
ta’ azzjoni involuti fil-ftehim imsemmi.  
Dan ma jistax jaqbeż it-EUR 300 000.
L-LGF għandha tkun imfassla b’tali mod 
li jkun possibbli li wieħed jirrapporta 
skont it-tipi differenti ta’ intrapriżi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni 
2003/361/KE dwar id-definizzjoni ta’ 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju, 
kemm f’termini tal-għadd ta’ self kif ukoll 
f’dak li hu volum ta’ self.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-ammont limitu ta’ EUR 150 000 jolqot ħażin lill-intrapriżi żgħar.  Dan jeskludi l-appoġġ 
għal azzjonijiet li llum jibbenefikaw mill-appoġġ tal-Garanzija għall-SMEs. Dan jiċħad lil 
dawn l-intrapriżi minn kwalunkwe finanzjament ieħor peress li l-karatteristiċi speċifiċi 
tagħhom ma jippermettulhomx li jkunu eliġibbli għall-EFG (faċilità dwar il-kapital ta’ riskju) 
jew għall-istrumenti tal-Orizzont 2020, dawk l-istrumenti li jirrigwardaw għanijiet u 
intrapriżi fil-mira differenti. Barra minn hekk, l-istrumenti finanzjarji tal-FEŻR ma jintużawx 
għall-attenzjoni tagħhom.

Emenda 462
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-LGF għandha tkopri self sa EUR
150.000 u b’maturità minima ta’ 12-il 
xahar, minbarra s-self fil-portafoll ta' 
titolizzazzjoni. L-LGF għandha tkun
imfassla b’tali mod li jkun possibbli li 
wieħed jirrapporta dwar l-SMEs 
innovattivi sostnuti, kemm f’termini tal-
għadd ta' self kif ukoll f'dak li hu volum 
ta' self.

3. L-LGF għandha tkopri self sa EUR
150 000 u b’maturità minima ta’ 12-il 
xahar, minbarra s-self fil-portafoll ta' 
titolizzazzjoni. Il-LGF għandha wkoll 
tkopri self ogħla minn EUR 150 000 
f'każijiet fejn l-SMEs li jissodisfaw il-
kriterji biex ikunu eliġibbli skont il-
COSME, ma jissodisfawx il-kriterji biex 
ikunu eliġibbli skont il-parti tal-SME tal-
Orizzont 2020 fil-Faċilità tad-Dejn, 
b'maturità minima ta' 12-il xahar. 
Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-
intermedjarji finanzjarji li juru jekk l-
SME huwiex eliġibbli jew le skont il-parti 
tal-SME tal-Orizzont 2020 fil-Faċilità tad-
Dejn. Il-Kummissjoni tista' toħroġ 
rakkomandazzjonijiet għal każijiet 
eżemplari fejn l-LGF tkopri self 'il fuq 
minn EUR 150 000.

Or. en

Emenda 463
Patrizia Toia
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Proposta għal regolament
Anness II – taqsima 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-LGF għandha tkopri self sa
EUR 150.000 u b’maturità minima ta’ 12-
il xahar, minbarra s-self fil-portafoll ta' 
titolizzazzjoni. L-LGF għandha tkun 
imfassla b’tali mod li jkun possibbli li 
wieħed jirrapporta dwar l-SMEs 
innovattivi sostnuti, kemm f’termini tal-
għadd ta' self kif ukoll f'dak li hu volum ta'
self.

3. L-LGF għandha tkopri self sa
EUR 500.000 u b’maturità minima ta’ 12-
il xahar, minbarra s-self fil-portafoll ta' 
titolizzazzjoni. L-LGF għandha tkun 
imfassla b’tali mod li jkun possibbli li 
wieħed jirrapporta dwar l-SMEs 
innovattivi sostnuti, kemm f’termini tal-
għadd ta’ self kif ukoll f'dak li hu volum ta’
self.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tistabbilixxi self massimu ta’ EUR 150 000 bħala kriterju ta’ 
ammissibilità għall-garanziji previsti tal-COSME. It-tranżazzjonijiet kollha b’ammonti ogħla 
minn dan il-livell limitu minflok għandhom jiddaħħlu fil-Programm Orizzont 2020. Dan il-
livell limitu huwa wisq baxx għall-finanzjament tal-bidu u t-trasferimenti tan-negozji, fil-fatt, 
id-domandi għal tranżazzjonijiet bħal dawn jistgħu faċilment jaqbżu dan l-ammont. 
Madankollu, mhux l-SMEs kollha bi ħtiġijiet ta’ finanzjament ogħla minn EUR 150 000 huma 
kumpaniji innovattivi u għalhekk ikunu esklużi mill-appoġġ finanzjarju tal-UE, minkejja 
vantaġġi eventwali tal-proġetti ta’ investiment tagħhom. Il-livell limitu ta’ EUR 500 000 
jippermetti li jkunu garantiti livelli għoljin ta’ investimenti u jkun aktar adegwat għal 
tranżazzjonijiet bħala bidu jew it-trasferiment tan-negozju.

Emenda 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-LGF għandha tkopri self sa EUR
150.000 u b’maturità minima ta’ 12-il 
xahar, minbarra s-self fil-portafoll ta' 
titolizzazzjoni. L-LGF għandha tkun 
imfassla b’tali mod li jkun possibbli li 
wieħed jirrapporta dwar l-SMEs 
innovattivi sostnuti, kemm f’termini tal-
għadd ta' self kif ukoll f'dak li hu volum ta' 

3. L-LGF għandha tkopri self sa EUR
1 000 000 u b’maturità minima ta’ 12-il 
xahar, minbarra s-self fil-portafoll ta' 
titolizzazzjoni. L-LGF għandha tkun 
imfassla b’tali mod li jkun possibbli li 
wieħed jirrapporta dwar l-SMEs 
innovattivi sostnuti, kemm f’termini tal-
għadd ta' self kif ukoll f'dak li hu volum ta' 
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self. self.

Or. en


