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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (SMEs): il-kompetittività u l-opportunitajiet 
ta’ kummerċ

(2012/2042(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Karta Ewropea għall-Intrapriżi ż-Żgħar, adottata mill-Kunsill 
Ewropew waqt il-laqgħa f’Feira tad-19 u l-20 ta’ Ġunju 2000,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni tal-mikrointrapriżi u tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Ottubru 2011 bit-titolu 
‘Industrial Policy: Reinforcing competitiveness’ (COM(2011) 0642),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2011 bit-titolu 
‘Negozju Żgħir, Dinja Kbira - sħubija ġdida li tgħin lill-SMEs jaħtfu l-opportunitajiet 
globali’ (COM(2011) 0702),

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Novembru 2011 bit-titolu ‘L-
imminimizzar tal-piż regolatorju għall-SMEs - L-adattament tar-Regolamentazzjoni tal-
UE għall-bżonnijiet tal-mikrointrapriżi’ (COM(2011) 0803), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-23 ta’ Frar 2011 bit-titolu 
‘Reviżjoni tal-‘Att dwar in-Negozji ż-Żgħar’ għall-Ewropa’ (COM(2011)0078),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-13 ta’ April 2011 bit-titolu ‘L-
Att dwar is-Suq Uniku - Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-
fiduċja - Flimkien għal tkabbir ġdid’(COM(2011)0206),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu 
‘Ewropa 2020 –Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tat-30 ta’ Novembru 2011 
2011 li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (2014-2020)2,

– wara li kkunsidra ‘Ir-Rapport dwar il-Politika dwar il-Kompetizzjoni 2011’ tal-
Kummissjoni (COM(2011)0642),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta’ Frar 2011 dwar aspetti prattiċi rigward ir-
reviżjoni tal-istrumenti tal-UE biex jappoġġjaw il-finanzi tal-SMEs fil-perjodu ta’ 

                                               
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36
2 COM(2011) 0834
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programmazzjoni li jmiss1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar Politika Industrijali 
għall-Era Globalizzata2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-12 ta’ Mejju 2011 dwar ir-Reviżjoni tal-Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur (A7-0000/2012),

A. billi 25% tal-SMEs tal-UE kienu attivi internazzjonalment fi ħdan is-suq uniku iżda 13% 
biss kienu attivi internazzjonalment barra mill-UE; billi 24% biss ta’ ditti mikro jesportaw 
oġġetti jew servizzi meta mqabbla 38% ta’ ditti żgħar u 53% ta’ ditti ta’ daqs medju;

B. billi kważi terz mill-piż amministrattiv li jirriżulta mil-leġiżlazzjoni tal-UE joħroġ minn 
implimentazzjoni nazzjonali ineffiċjenti, li jfisser li jista’ jiġi ffrankat sa EUR 40 biljun li 
kieku l-Istati Membri jittrasponu l-leġiżlazzjoni tal-UE b’mod iktar effiċjenti 4;

C. billi 85% tal-impjiegi ġodda kollha fl-UE bejn l-2002 u l-2010 inħolqu mill-SMEs, b’mod 
partikolari minn ditti ġodda; billi 32.5 miljun persuna fl-UE huma impjegati għal rashom;

D. billi l-industrija għandha rwol ewlieni fl-ekonomija Ewropea u l-industrija tal-manifattura 
tiġġenera 25% tal-impjiegi fis-settur privat tal-UE u hija responsabbli għar-R&Ż privat;

1. ‘Negozju żgħir - dinja kbira’

1. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati nuqqasijiet fis suq tal-SME bħal riżorsi finanzjarji, 
tal-kapital uman u organizzattivi llimitati; jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni tagħmel ħilitha 
biex tippromwovi u tappoġġja l-attivitajiet ekonomiċi tal-SMEs fi swieq barranin kemm 
ġol-UE kif ukoll  barra mill-UE;

2. Jenfasizza l-varjetà inkredibbli tal-SMEs u li jeħtieġ li jsiru distinzjonijiet kif suppost bejn 
każijiet u ħtiġijiet differenti tan-negozju.

INFORMAZZJONI GĦAL SMEs

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tniedi l-portal multilingwi onlajn previst fil-

                                               
1 P7_TA(2011)0057
2 P7_TA(2011)0093
3 P7_TA(2011)0235
4 ‘L-Ewropa baqgħalha x’taqdef’ - Rapport dwar l-aħjar prattika fl-Istati Membri biex il-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi 
implimentata  bil-mod  l-inqas ta’ xkiel; mill-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti dwar il-
Piżijiet Amministrattivi, 15 ta’ Novembru 2011
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Komunikazzjoni qabel l-aħħar tal-2012; jemmen li l-portal għandu jkun aċċessibbli u 
jintuża faċilment u m’għandux jiddupplika portals eżistenti;

4. Huwa konvint li n-Netwerk Ewropea għall-Intrapriżi (EEN) huwa strument effettiv biex l-
SMEs jiġu appoġġjati fl-aċċess tagħhom għal swieq fl-UE u barra mill-UE; jaqbel, 
madankollu, li huwa meħtieġ mudell ta’ governanza ġdid għall-EEN, bil-għan li jinħolqu 
sinerġiji ma’ strutturi eżistenti mmexxija minn organizzazzjonijiet nazzjonali jew ta’ 
partijiet interessati, tiżdied l-effikaċja u jiġi permess appoġġ imfassal apposta;

5. Huwa konvint li l-EEN se ssir biss l-ewwel aġenzija tal-għażla għall-SMEs fl-UE jekk il-
funzjonament u l-governanza tal-organizzazzjonijiet kostitwenti tagħha jiġu msaħħa u 
jinħoloq għarfien tas-servizzi tal-appoġġ tagħha;

IMMAPPJAR TAS-SERVIZZI TA’ APPOĠĠ

6. Jaqbel mal-idea li programmi ta’ appoġġ iffinanzjati minn riżorsi pubbliċi għandhom 
jitwasslu fl-iktar forma kosteffikaċi possibbli, speċjalment f’mument meta l-ekonomija 
tal-UE għadha qed tirkupra mill-agħar kriżi f’għexieren ta’ snin;

7. Jilqa’ l-fatt li numru kbir ta’ skemi ta’ appoġġ lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej 
jgħaddu minn ‘eżerċizzju ta’ mmappjar’; jemmen li dan l-eżerċizzju għandu jinkludi 
valutazzjoni tal-effikaċja ta’ skemi eżistenti ta’ appoġġ tal-UE; jemmen li l-immappjar 
għandu jitwettaq f’intervalli regolari u jservi bħala bażi għas-sistemi ta’ punt ta’ riferiment 
u tat-tabella ta’ valutazzjoni;

8. Jistenna proposti speċifiċi sal-aħħar tal-2012 sabiex jiġu razzjonalizzati u kkoordinati l-
iskemi ta’ appoġġ tal-UE u biex jinħolqu l-aħjar sinerġiji possibbli għall-SMEs tal-UE, 
abbażi ta’ strutturi eżistenti fejn fattibbli, mingħajr ma tinħoloq kompetizzjoni mhux 
meħtieġa ma’ organizzazzjonijiet nazzjonali;

IL-PROMOZZJONI TA’ RAGGRUPPAMENTI U NETWERKS TAL-UE

9. Jappoġġja s-suġġeriment li tittejjeb il-kooperazzjoni bejn id-diversi assoċjazzjonijiet tan-
negozju, kmamar ta’ kummerċ u atturi privati oħra attivi f’pajjiżi li mhumiex membri tal-
UE;

10. Iqis li għandhom jinħolqu proġetti konġunti jew ftehimiet oħra ta’ assoċjazzjoni bejn jew 
mal-SMEs bħala strateġija biex jidħlu fi swieq ġodda, jiżviluppaw proġetti ta’ investiment 
dirett f'pajjiżi terzi u jieħdu sehem fis-sejħiet għal offerti; jistieden lill-Kummissjoni biex 
timmobilizza riżorsi sabiex tippromwovi din il-kooperazzjoni transnazzjonali;

PASSI FIL-FUTUR

11. Jirrakomanda li l-Kummissjoni tqis id-dimensjonijiet kollha relatati mal-
internazzjonalizzazzjoni, jiġifieri l-esportazzjoni u l-importazzjoni; jinnota li m’hemmx 
enfasi suffiċjenti fuq din it-tieni dimensjoni fil-Komunikazzjoni;

12. Jitlob użu razzjonali tal-baġit allokat lill-programm COSME u, b’mod partikolari, 
jissottolinja l-ħtieġa li jittejjeb iktar l-aċċess għal finanzi għall-SMEs; jitlob is-
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simplifikazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni tad-diversi strumenti Komunitarji ddedikati għall-
aċċess għall-kapital ta’ kreditu jew ta’ riskju, b’mod partikolari għal SMEs bi pjanijiet ta’ 
internazzjonalizzazzjoni;

13. Jinnota l-importanza ta’ intraprendituri tas-sengħa u mħarrġa biex jaffaċċjaw l-isfidi tan-
negozju internazzjonali; jitlob lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-programm ‘Erasmus 
għal Intraprendituri żgħażagħ’ u biex tesplora l-possibbiltà ta’ ‘Erasmus Mundus għal 
intraprendituri’ biex intraprendituri b’talent jiksbu l-esperjenza, u  jistabbilixxu netwerk 
ma’, ċentri ta’ eċċellenza barra mill-UE;

14. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni ta’ standardizzazzjoni Ewropea; 
jenfasizza l-ħtieġa għal sistema iktar koerenti ta’ standards internazzjonali sabiex tiġi 
permessa l-interoperabbiltà u jitnaqqsu l-ostakoli sabiex l-SMEs jieħdu direzzjoni 
internazzjonali;

15. Jenfasizza li sistema ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali (IPR) sempliċi u effiċjenti hija 
kruċjali għall-promozzjoni tal-internalizzazzjoni ta’ SMEs; jikkunsidra li l-SMEs jeħtieġu 
protezzjoni effettiva tal-IPR biex jiġi inkoraġġut l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda bħala l-
bażi għall-attivitajiet internazzjonali tagħhom; 

2. Il-piżijiet amministrattivi

Approċċ regolatorju

16. Jilqa’ l-kisba tal-mira tal-2012 dwar l-imminimizzar ta’ piżijiet amministrattivi; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex toħroġ b’mira ta’ tnaqqis ġdida u ambizzjuża skont il-prinċipju 
‘Aħseb l-Ewwel fiż-Zgħir’;

17. Jenfasizza d-diżappunt tiegħu dwar l-applikazzjoni fqira u inkonsistenti tat-test tal-SME 
mill-Kummissjoni; jinsisti li t-test tal-SME għandu jiġi kkaratterizzat b’mod sistematiku 
bħala kapitolu fiss tal-valutazzjoni tal-impatt; jitlob lill-Kummissjoni biex tiċċara għaliex 
ma twettaq l-ebda test tal-SME kif suppost għall-pakkett tal-protezzjoni tad-dejta;

18. Jemmen li l-kunċett tal-esklużjoni ta’ mikrointrapriżi b’kontumaċja minn kull 
leġiżlazzjoni proposta mhuwiex strument adegwat; jitlob, minflok, li tiġi stabbilita 
mikrodimensjoni bħala parti inerenti tat-test tal-SME li fih l-opzjonijiet kollha disponibbli 
jiġu vvalutati b’mod sistematiku, bħall-esklużjoni mill-ambitu jew dispożizzjonijiet 
individwali, perjodi ta’ tranżizzjoni estiżi jew sistema eħfef;

19. Iħeġġeġ it-titjib fl-effiċjenza tat-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-liġi nazzjonali; 
jitlob lill-Kummissjoni biex tikkunsidra s-sottomissjoni ta’ iktar proposti leġiżlattivi fil-
forma ta’ regolament; jitlob lill-Kummissjoni biex tivvaluta l-punt safejn l-applikazzjoni 
tal-‘lista’ ta’ kontroll għall-implimentazzjoni tajba tal-leġiżlazzjoni tal-UE’1 tista’ tiġi 
introdotta bħala rekwiżit;

20. Iħeġġeġ lill-gvernijiet nazzjonali biex japplikaw approċċ ta’ ‘ikkonforma jew spjega’ 
simili għad-dispożizzjonijiet ta’ governanza korporattiva; jenfasizza li, skont dan l-

                                               
1 kif issuġġerit mill-Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-Piż Amministrattiv
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approċċ, il-gvernijiet se jkunu meħtieġa li jiġġustifikaw kif mistħoqq dispożizzjonijiet 
implimentattivi addizzjonali għal dawk meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-UE; 

21. Jiddispjaċih li ftit Stat Membri biss integraw test tal-SME fil-proċess tat-tfassil tad-
deċiżjonijiet nazzjonali tagħhom; jitlob lill-Kummissjoni biex tissottometti rekwiżiti 
minimi għall-implimentazzjoni sistematika ta’ testijiet tal-SME fil-livell nazzjonali;

22. Jitlob għar-rinfurzar tar-rwol tan-netwerk tal-SME Envoy f’komunikazzjoni u 
koordinazzjoni bejn l-Istati Membri, u bejn il-livell nazzjonali u dak Ewropw, waqt it-
traspożizzjoni ta’ leġiżlazzjoni; jitlob li Envoys tal-SME ikunu indipendenti minn 
ministeri jew direttorati-ġenerali individwali u jiġu involuti b’mod qawwi fil-proċeduri 
tat-test tal-SME;

Id-definizzjoni tal-SME

23. Jinnota l-evalwazzjoni attwali tad-definizzjoni tal-SME, li diġà tkopri iktar minn 99% tan-
negozji kollha tal-UE; jenfasizza li kull modifika għandha tiġi mmirata lejn iż-żieda fil-
flessibbiltà u t-tnaqqis fid-diżinċentivi għat-tkabbir (eż. billi l-perjodi tat-tranżizzjoni jiġu 
estiżi sa 3 snin), l-adattament tal-fatturat u limiti tal-karta tal-bilanċ għal żviluppi 
ekonomiċi, u jippermetti konsiderazzjoni iktar differenzjata ta’ kull waħda mis-
sottokategoriji;

24. Jirrikonoxxi l-pjanijiet sabiex tiġi stabbilita kategorija intermedjarja separata (kumpaniji 
żgħar b’kapitalizzazzjoni medja) għal kumpaniji b’sa 1 000 impjegat; jinsisti li 
kwalunkwe kategorija ġdida bħal din m’għandhiex tnaqqas l-effikaċja tad-definizzjoni tal-
SME u għandha tiġi applikata f’numru limit ta’ żoni bħall-aċċess għall-finanzjament għal 
R&Ż jew attivitajiet ta’ internazzjonalizzazzjoni;

Miżuri oħrajn

25. Jenfasizza li s-Suq Uniku huwa fattur ewlieni fil-ħolqien tal-aħjar ambjent possibbli għall-
SMEs; jiddeplora li għandu ma jeżistix f’ħafna żoni, b’mod partikolari fir-rigward tad-
dimensjoni diġitali tiegħu; jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel ħilitha biex jiġi 
implimentat is-suq uniku diġitali sal-2015, biex l-Istati Membri jiġu sfurzati li japplikaw 
leġiżlazzjoni eżistenti, u biex jagħmlu proposti ġodda fejn għadha ma teżistix il-
leġiżlazzjoni tas-suq intern;

26. Jinkoraġġixxi lis-Segretarjat-Ġenerali tal-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
assoċjazzjonijiet tan-negozju u partijiet interessati oħra, biex jistabbilixxi għotja annwali fi 
ħdan il-Kulleġġ tal-Kummissarji biex jiġi onorat il-Membri li applika l-prinċipju ‘Aħseb l-
Ewwel fiż-Żgħir’ fl-iktar mod effettiv u li jirnexxi;

3. Ir-rinfurzar tal-kompetittività industrijali u tal-SMEs

27. Jilqa’ l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-rinfurzar tal-kompetittività tal-
industriji Ewropej; jiddispjaċih li ma jissemmew la l-kunċett tal-prova ta’ kompetittività 
lanqas l-evalwazzjoni ex-post ta’ leġiżlazzjoni li taffettwa l-industrija; jitlob lill-
Kummissjoni biex tirrapporta b’mod regolari dwar il-progress li jinkiseb f’dan il-qasam;
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28. Jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni rrikonoxxiet l-importanza tas-settur tal-manifattura għal 
tkabbir  u impjieg sostenibbli fl-UE fid-diversi strateġiji u komunikazzjonijiet tagħha; 
itenni l-ħtieġa għal politika industrijali integrata abbażi tal-prinċipji tal-ekonomija tas-suq 
soċjali;

29. Jikkunsidra li t-triq li toħroġna mill-kriżi ekonomika titwitta biss minn intraprenditorjat u 
tkabbir tal-SME; jissottolinja l-importanza tal-indirizzar tal-potenzjal intraprenditorjali ta’ 
żgħażagħ, nisa u migranti;

30. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jimplimentaw programmi ambizzjużi bbażati fuq inċentivi 
sabiex ikompli jiġi promoss l-intraprenditorjat; jitlob li dawn il-programmi jinkludi miżuri 
li jtejbu l-aċċess għall-finanzi, jiġu ffaċilitati r-rekwiżiti amministrattivi u tiġi inkluża 
edukazzjoni iktar intraprenditorjali fil-kurrikuli tal-iskejjel; 

31. Jitlob lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi pjan direzzjonali dwar tassazzjoni kompetittiva 
tal-SME, li jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jadattaw l-iskemi ta’ tassazzjoni tagħhom 
bil-għan li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-pagi mhux tax-xogħol għal kumpaniji żgħar u dawn il-
kumpaniji jkunu jistgħu jżommu proporzjon ikbar tal-qligħ tagħhom għal investiment 
mill-ġdid fil-kumpanija; jissuġġerixxi li l-pjan direzzjonali jiġi bbażat fuq l-aħjar prattiċi u 
jinkludi proġetti pilota;

32. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jadottaw miżuri speċifiċi biex 
jippromwovu l-intraprenditorjat soċjali fl-Ewropa, b’mod partikolar permezz tat-titjib fl-
aċċess għall-finanzi pubbliċi u privati u t-titjib fil-mobilità u r-rikonoxximent ta’ 
ħaddiema tas-sengħa;

33. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

INTRODUZZJONI

Fl-UE hemm madwar 23 miljun Intrapriżi Żgħar u  ta’ Daqs Medju (SMEs) li jirrappreżentaw 
99% tan-negozji.

B’kollox, l-SMEs jimpjegaw madwar 75 miljun persuna (70% tan-numru totali ta’ impjiegi fl-
UE). Barra minn hekk, bejn l-2002 u l-2010 85% tal-impjiegi ġodda li nħolqu fl-UE ġew mill-
SMEs. Din id-dejta turi l-impatt li l-SMEs għandhom fuq l-ekonomija tal-UE, u tenfasizza l-
importanza li dawk li jfasslu l-politika jfittxu opportunitajiet biex jesplojtaw id-dinamiżmu fi 
ħdan is-settur għall-benefiċċju iktar wiesa’ tas-soċjetà tal-UE. Jekk l-UE tirnexxi fit-tisħiħ tal-
kompetittività tal-SMEs, u fl-istess ħin, tadotta miżuri li jkunu jistgħu jnaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi li l-SMEs jiltaqgħu magħhom biss, se jiġi żviluppat il-potenzjal tal-
intraprendituri Ewropej u l-ekonomija tal-UE tmur lura għat-tkabbir. 

L-Industrija għandha rwol ewlieni għall-ekonomija Ewropea. L-industrija tal-manifattura 
tiġġenera 25% tal-impjiegi fis-settur privat tal-Unjoni Ewropea u tammonta għal 80% tar-
riċerka u l-iżvilupp privati.

Ir- Rapporteur jara d-dokumenti tal-Kummissjoni li fuqhom huwa bbażat dan ir-rapport, 
jiġifieri r-Rapport dwar l-imminimizzar tal-piż regolatorju għall-SMEs u ż-żewġ 
Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni, waħda dwar l-internazzjonaliżmu tal-SMEs u l-oħra 
dwar il-kompetittività Ewropea,1 bħala pass pożittiv u koerenti lejn l-irkupru mill-kriżi 
ekonomika tal-2008. L-INI se jinqasam fi tliet partijiet, kull waħda tirreferi għal waħda mill-
proposti speċifiċi tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq. 

IR-RINFURZAR TAL-KOMPETITTIVITÀ INDUSTRIJALI U TAL-SMEs

Il-fatt li, jekk l-UE trid tirkupra mill-kriżi, għandha ttejjeb il-kompetittività tad-ditti tal-UE 
tad-daqsijiet kollha huwa maqsum fil-parti l-kbira tiegħu bejn l-atturi kollha. Għal dan huwa 
meħtieġ ambjent li jiffavorixxi ideat ġodda u impriżi ġodda. Dan it-tip ta’ ambjent favorevoli 
għan-negozju mhuwiex żviluppat sew fl-Ewropa anke minħabba li politiki industrijali fl-Istati 
Membri jvarjaw b’mod sinifikanti minn wieħed għall-ieħor. Madankollu, ir-realtà hija li 
sabiex jinkiseb tkabbir sostenibbli u tingħata spinta lill-ekonomija, kif mitlub mill-istrateġija 
Ewropa 2020, politiki industrijali koerenti u koordinati mill-Istati Membri kif ukoll bidliet 
strutturali profondi tas-sistema industrijali tal-UE huma essenzjali u meħtieġa. 

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni ‘Industrial policy: reinforcing competitiveness’, li hija 
inizjattiva annwali ġdida li tħares b’mod speċifiku lejn il-kompetittività tal-Istati Membri u 
toħroġ b’xi ideat fuq x’jista’ jsir fil-livell tal-UE, timmira lejn l-identifikazzjoni taż-żoni 
meħtieġa biex isir progress sinifikanti lejn l-għanijiet Ewropa 2020. Dawn iż-żoni qed jiġu 
                                               
1 Komunikazzjoni dwar ‘Industrial policy: Reinforcing competitiveness’
Komunikazzjoni dwar ‘Negozju Żgħir, Dinja Kbira - sħubija ġdida li tgħin lill-SMEs jaħtfu l-opportunitajiet 
globali’
Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew ‘L-imminimizzar tal-piż regolatorju għall-SMEs. 
L-adattament tar-Regolamentazzjoni tal-UE għall-bżonnijiet tal-mikrointrapriżi’ 
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identifikati bħala: (1) tibdil strutturali fl-ekonomija; (2) il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
industriji; (3) sostenibbiltà u effiċjenza tar-riżorsi; (4) ambjent ta’ intrapriża; (5) is-suq uniku; 
u (6) impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Ir-Rapporteur jilqa’ din il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni u jirrikonoxxi li l-importanza 
ċentrali tal-industrija tal-manifattura għal tkabbir u impjieg sostenibbli fl-Unjoni Ewropea hija 
rikonoxxuta, bħal fl-Istrateġija Ewropa 2020 kif ukoll fil-komunikazzjoni dwar politika 
integrata tal-Industrija Ewropea. Ir-Rapporteur għandu l-istess approċċ ġenerali tal-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni, iżda kien jippreferi li l-kunċett tal-prova tal-
kompetittività kif ukoll l-evalwazzjoni ex-post tal-leġiżlazzjoni li taffettwa l-industrija kienu 
jiġu elaborati aħjar fid-dokument tal-Kummissjoni. 

Fl-opinjoni tar-Rapporteur, l-UE għandha tinvesti fi programmi li l-għan tagħhom għandu 
jkun li jindirizzaw il-potenzjal intraprenditorjali ta’ ċittadini Ewropej bħala alternattiva reali 
għall-impjieg, b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ, in-nisa u l-migranti. Huwa biss permezz 
tat-tkabbir tal-kultura intraprenditorjali fl-UE, u l-attrazzjoni ta’ iktar persuni lejn id-dinja 
intraprenditorjali permezz ta’ programmi ad hoc, inċentivi, bħal skemi ta’ tassazzjoni 
favorevoli għall-SMEs u benefiċċji fiskali li l-persuni jistgħu jiġu megħjuna biex jegħlbu l-
biża ta’ falliment u jagħmlu kuraġġ biex jibdew in-negozju tagħhom jew jespanduh. Il-
konsegwenza naturali se tkun il-ħolqien ta’ impjiegi ġodda, iktar innovazzjoni, u tkabbir 
ekonomiku ogħla tal-intrapriżi kollha, sewwa jekk industrija, servizzi jew orjentati 
soċjalment. Dan hu dak li għandha bżonn l-Ewropa.

NEGOZJU ŻGĦIR - DINJA KBIRA

25% biss tal-SMEs tal-UE fl-Unjoni Ewropea kienu attivi internazzjonalment fi ħdan is-suq 
uniku filwaqt li 13% biss kienu attivi internazzjonalment barra mill-UE. Peress li l-UE teħtieġ 
li ssib sorsi ġodda ta’ tkabbir sabiex tipprovdi impjieg u benessri għaċ-ċittadini tal-UE 
għandha tinkoraġġixxi lill-SMEs biex jieħdu direzzjoni internazzjonali. L-opportunità għat-
tkabbir tan-negozju fil-futur barra mill-UE u speċjalment fil-pajjiżi emerġenti l-ġodda hija 
għolja, għalkemm, minħabba fin-numru kbir ta’ ditti żgħar li huma marbuta man-negozju 
lokali, il-potenzjal mhux sodisfatt fi ħdan is-settur tal-SMEs tal-Ewropa li jieħdu direzzjoni 
internazzjonali m’għandux jiġi esaġerat. 

Fost ir-raġunijiet għaliex ħafna SMEs ma jeħdux l-opportunità li jespandu lil hinn mill-
ostakoli tal-UE, hemm  l-ammont kbir ta’ ostakoli li jiltaqgħu magħhom l-SMEs meta 
jippruvaw jidħlu fis-suq globali. Regoli doganali kumplessi, regolamenti u standards tekniċi 
mhux ċari, nuqqas ta’ aċċess għall-informazzjoni tas-suq, id-diffikultà fil-lokazzjoni ta’ 
klijienti possibbli u li jinstabu msieħba adattati huma biss xi eżempji ta’ dawn l-ostakoli. 

Il-promozzjoni u l-appoġġ għall-attivitajiet ekonomiċi tal-SMEs barra mill-UE għalhekk 
huma parti importanti mill-istrateġija ġenerali tal-UE għall-kompetittività, kif deskritta fil-
qosor fil-Komunikazzjoni ewlenija tal-Ewropa 2020 dwar Politika Industrijali Integrata, l-Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar għall-Ewropa rivedut. L-għan tal-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni huwa li tistabbilixxi strateġija ġdida li se tgħin biex jinħolqu l-kundizzjonijiet 
biex l-SMEs isiru involuti b’mod ugwali fi swieq barra mill-UE. 
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Ir-Rapporteur jaqbel mal-istruttura tal-istrateġija stabbilita fil-proposta tal-Kummissjoni u l-
maġġoranza tal-azzjonijiet previsti fil-Komunikazzjoni, iżda huwa konvint li sabiex tkun iktar 
effettiva, il-Kummissjoni għandha tindirizza ż-żewġ dimensjonijiet ta’ 
internazzjonalizzazzjoni, jiġifieri l-esportazzjoni u l-importazzjoni, filwaqt li din it-tieni 
dimensjoni mhijiex ssottolinjata biżżejjed fid-dokument tal-Kummissjoni. 

B’mod partikolari, ir-Rapporteur huwa favur it-tkabbir tal-ambitu u l-użu tan-Netwerk 
Ewropea għall-Intrapriżi (EEN) u t-tnedija tal-portal multilingwi onlajn li għandu jipprovdi 
informazzjoni speċifika dwar swieq ta’ prijorità flimkien ma’ dettalji tad-diversi servizzi ta’ 
appoġġ disponibbli. It-tħassib ewlieni tiegħu, madankollu, huwa li jaċċerta ruħu li l-istrumenti 
disponibbli fil-livell tal-UE u dak nazzjonali jiġu kkordinati u li ma jkun hemm l-ebda 
dupplikazzjoni. F’dan il-mument partikolari, fil-fatt, huwa importanti li jiġi razzjonalizzat l-
infiq ta’ riżorsi pubbliċi.

F’dan il-kuntest, jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li jsir ‘eżerċiżżju ta’ mmappjar’  tan-
numru kbir ta’ skemi ta’ appoġġ lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej. Fl-istess ħin, ir-
Rapporteur jemmen li l-eżerċizzju se jkun effettiv biss jekk jivvaluta l-effikaċja tal-iskemi 
eżistenti ta’ appoġġ u mhux biss janalizza liema huma dawn l-iskemi. 

Informazzjoni lill-SMEs u s-sinerġiji bejn l-SMEs huma żewġ elementi importanti tal-
istrateġija li għandhom jibqgħu jiġu żviluppati jekk l-UE tixtieq verament tagħti spinta lill-
preżenza ta’ SMEs Ewropej fis-suq globali. Għal din ir-raġuni, jappoġġja l-idea li jiġu 
rinfurzati l-forom ta’ kooperazzjoni u ta’ sħubiji eżistenti u jinħolqu oħrajn ġodda bejn l-
SMEs u msieħba oħrajn. 

Ir-Rapporteur jixtieq li l-Kummissjoni tkompli u ssaħħaħ programmi bħal ‘Erasmus għal 
Intraprendituri Żgħażagħ’ u li tistudja l-possibbiltà li jinħoloq programm ġdid li jagħti l-
possibbiltà lill-intraprendituri b’talent biex jiksbu l-esperjenza f’ċentri ta’ eċċellenzi barra 
mill-UE. 

PIŻIJIET AMMINISTRATTIVI

Fl-2007 il-Kummissjoni wettqet azzjoni importanti ta’ simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE immirata lejn it-tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi ta’ negozji b’25% sal-2012. Dan l-
eżerċizzju kellu suċċess kbir minħabba li t-tnaqqis attwali tal-piżijiet immirati kien ugwali 
għal 33%, ħafna iktar mill-objettiv ta’ 25%.

Fl-2011, wara proposta mill-President Barroso, milqugħa mill-Kunsill tal-Ewropa f’Ġunju  
2011, il-Kummissjoni bdiet skrining ġdid tal- acquis leġiżlattiv tal-UE biex jiġi implimentat 
il-prinċipju  ‘Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir’ u biex jiġu identifikati iktar eżenzjonijiet jew tnaqqis 
fil-piż possibbli għall-SMEs, b’mod partikolari mikrointrapriżi. F’dan il-kuntest, ir-
Rapporteur iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex toħroġ b’mira tat-tnaqqis ġdida u ambizzjuża.

Ir-Rapporteur jenfasizza l-importanza tal-prinċipju ‘aħseb l-ewwel fiż-żgħir’ u l-ħtieġa li jiġu 
stipulati azzjonijiet konkreti biex jiġu mminimizzati l-piżijiet regolatorji fuq l-SMEs, b’mod 
partikolari għal mikrointrapriżi. Fir-rigward ta’ din l-aħħar kategorija ta’ intrapriżi, 
jissuġġerixxi li tinħoloq dimensjoni speċjali għalihom bħala parti inerenti tat-test tal-SMEs. 
L-approċċ ta’ eżenzjoni ġenerali b’kontumaċja ma jitqiesx bħala xieraq. B’mod aktar ġenerali, 
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ir-Rapporteur jemmen li r-riżultati tal-evalwazzjoni attwali tad-definizzjoni tal-SME 
m’għandhomx iwasslu għal tibdil kbir fid-definizzjoni (b’mod partikolari mhux f’dak li 
jikkonċerna l-limitu tal-impjieg). Kull modifika tista’ twassal għaż-żieda fil-flessibbiltà u l-
mitigazzjoni ta’ diżinċentivi għat-tkabbir. Barra minn hekk, it-test tal-SMEs, li fih innifsu 
jirrappreżenta idea ġdida, fir-realtà mhuwiex effettiv peress li ma jiġix applikat b’mod 
konsistenti mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, ftit Stati Membri biss integrawh fil-proċess 
nazzjonali tat-tfassil tad-deċiżjonijiet tagħhom. Għal din ir-raġuni, ir-Rapporteur jemmen li 
għandhom jiġu introdotti rekwiżiti minimi għall-applikazzjoni sistematika ta’ testijiet tal-SME 
fil-livell nazzjonali. 

KONKLUŻJONI

It-tliet dokumenti tal-Kummissjoni jirrappreżentaw pass importanti lejn politika Ewropea tal-
SME iktar koerenti u koordinata. Fil-fatt,  huma jindirizzaw problemi differenti li jimpedixxu 
lill-SMEs milli jużaw il-potenzjal sħiħ tagħhom. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tagħti 
kontribuzzjonijiet (inputs) lill-Istati Membri  u għandu jkollha r-rwol ta’ ‘koordinatur 
Ewropew’. Ir-Rapporteur huwa konvint li d-direzzjoni magħżula għall-passi fil-futur mill-
Kummissjoni hija t-tajba, iżda jittama li l-implimentazzjoni tal-istrateġiji l-ġodda ssir malajr 
kemm jista’ jkun. L-irkupru tal-ekonomija Ewropea, fil-fatt, huwa bil-mod wisq u l-SMEs 
jeħtieġu li l-UE taġixxi b’mod iktar mgħaġġel.


