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SUĠĠERIMENTI

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

A. Jenfasizza l-ħtieġa għal integrazzjoni akbar tal-politika tal-Unjoni favur l-SMEs fir-
rigward tal-innovazzjoni, it-tkabbir, l-internazzjonalizzazzjoni, il-produttività, it-tnaqqis 
tal-burokrazija, il-kwalità tar-riżorsi umani, u r-responsabbiltá soċjali;

B. Jilqa' l-Programm għall-Kompettivitá tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME) u l-istrument 
SME previst taħt Orizzont 2020; Madanakollu, jilmenta għall-fatt li l-baġit għal COSME 
skont il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (MFF) huwa limitat;

C. Jilqa' b'mod partikolari l-azzjonijiet previsti skont l-Artikolu 7 tal-proposta COSME li 
tfasslu biex jippromwovu l-intrapreditorija u l-kultura intrapreditorjali;

D. Jemmen li l-miżuri tal-politika pubblika għandhom rwol importanti biex isostnu u 
jistimulaw il-fornitura ta' servizzi differenti ta' appoġġ għall-SMEs (p.e. l-inkubaturi tan-
negozju, l-uffiċċji għat-trasferiment tat-teknoloġija, l-ikkowċjar, il-mentoring eċċ.); iqis li 
netwerking u l-iskambju tal-aħjar prassi għandhom rwol importanti f'dan ir-rigward;

E. Jinnota li ħafna Stati Membri ma joffrux appoġġ lil kumpaniji innovattivi u għadhom 
jibdew u jenfasizza l-ħtieġa li titnaqqas il-frammentazzjoni tal-politiki Ewropew differenti 
lokali, nazzjonali, reġjonali u lokali u l-istrumenti dwar l-SMEs;

F. Jistieden lill-Istati Membri jibqgħu jimplimentaw miżuri tal-politika li jsawru l-kultura u 
s-sistemi edukattivi, permezz tal-ħolqien tas-sħab bejn l-universitajiet u l-kumpaniji, 
sabiex tingħalaq id-distakk attwali bejn l-akademija u s-suq;

G. Jappoġġa dawk l-inizjattivi fl-livell tal-UE li qegħdin jgħinu lill-SMEs ikollhom aċċess 
għal aktar riżorsi finanzjarji, minħabba li jagħmluha aktar faċili għall-kumpaniji 
innovattivi li jkollhom aċċess għall-finanzjament;

H. Jenfasizza l-fatt li, flimkien mar-rwol tiegħu bħala pjattaforma għall-komunikazzjoni 
soċjali, ir-rwol tal-internet bħala pjattaforma li biha ċ-ċittadini kollha jistgħu jniedu 
servizz jew prodott ġdid immirat lejn kwalunkwe ċittadin ieħor, biex b'hekk jinħolqu l-
impjiegi u l-SMEs, huwa prinċipju ewlieni għas-Suq Uniku Diġitali.


