
RE\935183MT.doc PE510.647v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Dokument ta' sessjoni

13.5.2013 B7-0000/2013

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B7-0000/2013 und B7-xxx

skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura

dwar il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Intraprenditorija 2020 – Tkebbis mill-ġdid tal-
ispirtu tal-intraprendenza fl-Ewropa
(2013/2532(RSP))

Paul Rübig
f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija



PE510.647v01-00 2/4 RE\935183MT.doc

MT

B7-0000/2013

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Intraprenditorija 
2020 – Tkebbis mill-ġdid tal-ispirtu tal-intraprendenza fl-Ewropa 
(2013/2532(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni 
dwar l-Intraprenditorija 2020 – Tkebbis mill-ġdid tal-ispirtu tal-intraprendenza fl-Ewropa 
(O-0000/2013 – B7 0000/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 115(5) u l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

I. L-ispirtu tal-intraprendenza u t-taħriġ intraprenditorjali 

1. Ifakkar li l-kompetenzi u l-kapaċitajiet ekonomiċi u intraprenditorjali jirrapreżentaw 
kompetenzi ewlenin fl-ambitu tat-taħriġ tul il-ħajja u li meta wieħed jikkunsidra t-tkabbir 
ekonomiku baxx kif ukoll ir-rata għolja ta’ qgħad, speċjalment fost iż-żgħażagħ, hemm il-
ħtieġa ta’ miżuri aktar deċiżi fuq żmien qasir jew medju għat-tisħiħ tal-intraprenditorija;

2. Jagħraf li t-taħriġ fil-qasam ekonomiku u intraprenditorjali jinsab fil-kompetenza tal-Istati 
Membri; jikkunsidra li l-Istati Membri jistgħu u għandhom jiġu appoġġati effikaċament
b’inizjattivi tal-UE fl-eżerċizzju ta’ dawn il-kompetenzi;

3. Huwa mħasseb dwar it-tnaqqis fin-numru ta’ ċittadini tal-UE li jikkunsidraw il-possibbiltà 
li jaħdmu għal rashom; iqis li l-UE u l-Istati Membri għandu jkollhom objettivi konkreti 
bil-għan li l-intraprenditorija terġa’ ssir attraenti bħala alternattiva għal xogħol dipendenti;

4. Jilqa’ l-miżuri u l-inizjattivi mressqa mill-Kummissjoni dwar it-taħriġ intraprenditorjali u 
jitlob lill-Istati Membri jimplimentawhom mill-aktar fis possibbli;

5. Jikkunsidra n-network ta’ rappreżentanti tal-SMEs bħala forum fundamentali għall-
iskambju ta’ opinjonijiet dwar il-prattiki kkonsolidati u biex ikunu vvalutati l-progressi li 
twettqu fir-rigward tal-implimentazzjoni;

6. Jilqa’ l-introduzzjoni prevista tal-garanzija għaż-żgħażagħ u d-disponibbiltà li din tingħata 
riżorsi finanzjarji adegwati; jenfasizza l-importanza tal-miżuri previsti għall-promozzjoni 
tal-intraprenditorija u tat-taħriġ intraprenditorjali, peress li dawn huma mmirati lejn 
żvilupp sostenibbli u ma għandhom kważi l-ebda effett sekundarju;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jkomplu javanzaw il-programm Erasmus għal 
intraprendituri żgħażagħ u jżidu n-numru ta’ punti ta’ kuntatt nazzjonali, fejn dan għadu 
meħtieġ; jipproponi li jsir rikors aktar spiss għall-istrutturi eżistenti tan-network 
Enterprise Europe; iqis li jeħtieġ ikun hemm objettiv ta’ 10 000 skambju fis-sena; 

8. Jipproponi li l-Istati Membri jistgħu jitolbu fondi supplimentari mill-Fond ta’ 
Globalizzazzjoni għal miżuri fuq żmien qasir, bħall-appoġġ u l-konsulenza għat-tnedija ta’ 
attività intraprenditorjali;



RE\935183MT.doc 3/4 PE510.647v01-00

MT

9. Jipproponi li l-istrumenti eżistenti u futuri għall-promozzjoni tal-intraprenditorija, bħal 
pereżempju l-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Globalizzazzjoni, il-Garanzija għaż-
Żgħażagħ u l-programm Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ, u biex jinħolqu inċentivi u 
sinerġiji fil-livell nazzjonali u lokali;

10. Jistenna li l-Kummissjoni li jmiss tindirizza l-promozzjoni tal-intraprenditorija u tat-taħriġ 
intraprenditorjali bħala suġġett prinċipali fl-ambitu tal-portfolju tagħha u tagħti ħajja lis-
sħubija Ewropea, filwaqt li l-progressi miksuba mill-Istati Membri jitkejlu skont il-kriterji 
li ġejjin, fost l-oħrajn:

a. l-ammont ta’ approprjazzjonijiet ta’ fondi strutturali li jintużaw għat-taħriġ tal-
intraprenditorija, 

b. in-numru ta’ persuni bil-ħsieb li jipparteċipaw fil-miżuri intraprenditorjali fl-ambitu 
tal-Garanzija għaż-żgħażagħ,

c. in-numru ta’ persuni bil-ħsieb li joħolqu intrapriża,

11. Jistieden lill-Istati Membri jintrabtu li sal-2015 jkunu adottaw strateġiji nazzjonali bil-
għan li jinkludu t-taħriġ intraprendorjali fl-iskemi ta’ taħriġ tal-iskejjel (taħriġ skolastiku 
primarju u sekondarju, taħriġ professjonali, taħriġ fil-livell avvanzat u supplimentari); 
jenfasizza l-importanza li t-taħriġ ekonomiku u intraprendorjali jkun jinkludi elementi 
interattivi u prattiċi;

12. Jirrakkomanda li sal-2018, fl-Istitut Ewropew ta’ innovazzjoni u teknoloġija, għandhom 
jinħolqu Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI) ddedikati lill-kultura 
intraprenditorjali u lit-taħriġ intraprenditorjali bil-għan li jiġu żviluppati approċċi 
innovattivi għall-formazzjoni intraprenditorjali sa minn età żgħira kif ukoll li jinħolqu 
inċentivi li jinkoraġġixxu lill-intrapriżi biex jinvolvu ruħhom aktar f’dan il-qasam;

II. Il-kuntest intraprendorjali u l-kundizzjonijiet ta’ qafas

13. Jilqa’ l-miżuri proposti mill-Kummissjoni għal din il-linja ta’ azzjoni u jfakkar fid-
deċiżjonijiet rispettivi tal-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tat-23 ta’ Ottubru 2012 
dwar l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs): kompetittività u opportunitajiet kummerċjali, u 
fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Frar 2013 dwar it-titjib tal-aċċess ta’ SMEs għal 
finanzjamenti;

14. Jilqa’ l-isforzi tal-Kummissjoni bil-għan li ttejjeb il-kundizzjonijiet fiskali li jkunu 
applikati għal trasferimenti ta’ intrapriżi; iqis li jeħtieġ titjib fl-indirizzar fiskali ta’ forom 
ta’ finanzjament innovattivi bħal finanzjamenti fi gruppi jew finanzjamenti minn business 
angel; 

15. Jikkunsidra li l-miżuri proposti għat-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi jistgħu 
jikkomplimentaw il-prinċipji tas-Small Business Act; jiddispjaċih dwar il-fatt li ma 
jissemmewx inizjattivi importanti fil-pjan ta’ azzjoni, bħal pereżempju l-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tat-testijiet tal-SMEs fil-livell nazzjonali jew miżuri għal xogħol futur 
tal-grupp ta’ livell għoli għat-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi; jitlob li r-rappreżentati 
tal-SMEs jikkoordinaw l-ewwel għaxar miżuri ta’ segwitu fi ħdan is-servizzi tal-
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Kummissjoni;

16. Jenfasizza l-importanza tal-professjonijiet indipendenti għall-intraprenditorija fl-Ewropa; 
jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni ħabbret li se tistabbilixxi grupp ta’ ħidma inkarigat mill-
analiżi tal-karatteristiċi speċjali u l-ħtiġijiet tal-professjonijiet indipendenti; jinkoraġġixxi 
l-ipproċessar ta’ Karta Ewropea tal-professjonijiet indipendenti;

17. Jitlob tisħiħ drastiku fir-riżorsi previsti għall-programm COSME fi ħdan il-qafas 
finanzjarju pluriennali (QFP), partikolarment fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji; jitlob 
li, fl-ambitu tal-QFP, jitkomplew il-programmi ta’ mikrokreditu (pereżempju, Progress, 
JASMINE); 

18. Jenfasizza li l-ħolqien ta’ offerti ta’ finanzjamenti alternattivi għandhom importanza 
massima għall-ħolqien ta’ intrapriżi; jenfasizza l-ħtieġa li tkun eliminita d-
diskriminazzjoni bejn kapital proprju u kapital barrani u li għandu jkun stabbilit livell ta’ 
eżenzjoni għall-parteċipazzjoni kapitali; 

III. L-immaġni tal-imprendituri bħala mudelli eżemplari għal gruppi destinatarji 
speċifiċi

19. Jappoġġa l-introduzzjoni ta’jum Ewropew tal-intraprenditorija li għandu jkun dirett 
primarjament lejn il-midja u jiġbed l-attenzjoni fuq stejjer ta’ suċċess intraprenditorjali, 
f’termini ekonomiċi u soċjali, fl-UE;

20. Jenfasizza l-potenzjal kbir tan-nisa bħala intraprendituri u jitlob lill-Kummissjoni 
tippreżenta data affidabbli b’mod li l-leġiżlazzjoni tal-preżent tkun tista tiġi vvalutata 
aħjar u biex jiġu eliminati l-ostakli possibbli għall-intraprendituri nisa;

21. Jenfasizza li n-nuqqas ta’ kwalifiki skolastiċi u professjonali barranin jirrapreżenta ostaklu 
sinifikanti għall-ħolqien ta’ intrapriżi mill-migranti; jitlob, għalhekk, li jkun hemm ftehim 
mill-aktar fis dwar id-Direttiva dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali;

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.


