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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titlu ‘Industrial policy: Reinforcing 
competitiveness’ (Il-politika industrijali: it-tisħiħ tal-kompetittività) (COM(2011)0642), 
kif ukoll id-dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni dwar ‘il-protezzjoni tal-kompettitività’;

2. Jirrimarka li l-Impriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (SMEs) għandhom rwol kruċjali x’jaqdu 
bl-iskop li jintlaħqu l-għanijiet tal-UE 2020 billi jsaħħu t-tkabbir ekonomiku u l-koeżjoni 
soċjali u territorjali; jenfasizza li l-kriżi ekonomika u fiskali kellha impatt drammatiku fuq 
il-pożizzjoni u l-perspettivi ta' ħafna SMEs, u għalhekk hemm ħtieġa urġenti biex jiġu 
ssimplifikati r-regoli fuq livell nazzjonali u Ewropew sabiex ikun hemm aċċess aħjar 
għall-iffinanzjar, partikolarment fil-każ tal-SMEs li għadhom kif bdew joperaw, jew li 
twaqqfu minn gruppi vulnerabbli bħaż-żgħażagħ jew nisa jew jimpjegaw dawn it-tipi ta' 
persuni; jinnota li l-politika ta' koeżjoni hi partikolarment utli biex taffronta b'mod 
effiċjenti kwistjonijiet fejn l-istati jeħtiġilhom jindirizzaw il-bidla teknoloġika sabiex 
isaħħu l-kompetittività;

3. Jappoġġja l-objettiv tal-Kummissjoni li jagħti appoġġ għal tranżizzjoni lejn ekonomija 
sostenibbli li tiddependi anqas mill-karbonju, bl-għan li dan isaħħaħ il-kompetittività fuq 
perjodu twil ta’ żmien; jenfasizza l-kontribut mogħti mill-politika ta’ koeżjoni f’dan il-
qasam;

4. Jappoġġja l-pjanijiet tal-Kummissjoni għall-iżvilupp tal-ekonomija soċjali, filwaqt li jqis 
ir-rwol sinifikanti li attwalment għandha fl-ekonomija tal-UE; ifakkar, f’dan ir-rigward, 
fil-kontribuzzjonijiet mogħtija mill-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali;

5. Jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex jippreserva l-baġit tal-politika ta' koeżjoni għall-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss, peress li l-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni huma 
fost l-istrumenti l-iktar effettivi tal-UE għall-ħolqien tat-tkabbir u tal-impjiegi, biex tiżdied 
il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea u jingħata appoġġ lill-SMEs;

6. Jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu l-iżvilupp u l-kompetittività tat-tipi differenti ta’ 
SMEs u jindirizzaw il-ħtiġijiet partikolari tagħhom permezz ta’ miżuri speċifiċi adattati 
għalihom; jenfasizza l-kontribuzzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) 
u l-Fond ta' Koeżjoni għall-iżvilupp u t-titjib fit-trasport, l-enerġija, l-infrastruttura 
ambjentali u tal-broadband u għalhekk għall-ħolqien ta’ ambjent favorevoli għall-
kummerċ li jinkoraġġixxi l-investimenti u jsaħħaħ il-kompetittività; jenfasizza l-ħtieġa tal-
promozzjoni tal-intraprenditorija u ż-żieda fl-appoġġ mogħti lill-SMEs, filwaqt li 
jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tagħhom fit-tisħiħ tal-kompetittività ekonomika;

7. Jemmen li l-kompetittività fuq perjodu twil ta' żmien tal-SMEs Ewropej teħtieġ approċċ 
abbażi ta’ ekonomija sostenibbli u effiċjenti fir-riżorsi u jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiżdied l-
appoġġ għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni; jenfasizza r-rwol tal-Fondi Strutturali fl-
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appoġġ għall-innovazzjoni teknoloġika, organizzattiva u industrijali; jinnota l-
komplimentarjetà meħtieġa bejn il-programm Orizzont 2020 u r-rwol tal-politika ta’ 
koeżjoni fir-rigward tal-promozzjoni tal-kompetittività tal-SMEs u l-kontribut tagħhom 
għall-objettiv tat-tkabbir intelliġenti;

8. Jenfasizza l-ħtieġa għall-koordinament aħjar u sinerġija bejn politiki differenti Ewropej, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u strumenti li jindirizzaw direttament lill-SMEs; jindika li l-
inizjattivi eżistenti u l-istrumenti finanzjarji għas-sostenn tal-SMEs għandhom ikunu 
indirizzati b'mod iktar koerenti, u għandhom jikkomplementaw lil xulxin; jenfasizza l-
ħtieġa li titnaqqas il-frammentazzjoni, u jissaħħu u jiġu promossi skemi ta’ appoġġ 
finanzjarju għall-SMEs, sabiex ikun żgurat ġbir flimkien u koordinazzjoni ta’ riżorsi akbar 
f'livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali; jenfasizza li l-kompetittività tista' wkoll 
tiżdied jekk l-investimenti u l-għajnuna għall-SMEs ikunu adattati għad-diversità 
reġjonali;

9. Jitlob biex id-djalogu mal-Grupp tal-Bank Ewropew għall-Investiment u l-Fond Ewropew 
għall-Investiment jissaħħaħ biex jesplora l-possibilità li jgħin biex itejjeb u jiffaċilita 
aċċess għall-finanzjament għall-impriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju; jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea tinkludi appoġġ għall-ħolqien ta’ impriżi konġunti li jinvolvu 
SMEs minn reġjuni differenti tal-Istati Membri fil-programmi l-ġodda għall-
kooperazzjoni territorjali;

10. Jenfasizza li l-potenzjal tal-istrumenti tal-inġinerija finanzjarja għandu jkompli jkun 
żviluppat aktar biex jippermetti l-iżvilupp ta’ proġetti strateġiċi kwalitattivi u l-
parteċipazzjoni ta’ atturi privati − speċjalment SMEs − u ta’ kapital privat fi proġetti 
Ewropej; in-nuqqas attwali fl-użu tal-istrumenti tal-inġinerija finanzjarja minħabba l-
kumplessità eċċessiva tagħhom iwassal sabiex id-dibattitu dwar il-governanza tagħhom 
isir urġenti ħafna;

11. Huwa tal-fehma li l-finanzjament tal-SMEs permezz tal-FEŻR għandu l-għan li jagħti 
spinta lill-kompetittività fir-reġjuni kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex jintlaħaq żvilupp 
ekonomiku, soċjali u territorjali f’konformità mal-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni;

12. Jitlob li l-ispeċifiċitajiet reġjonali jiġu kkunsidrati meta jitfasslu l-politiki, speċjalment 
għall-SMEs, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari għar-reġjuni u t-territorji 
b'karatteristiċi territorjali ġeodemografiċi speċjali, bħal reġjuni l-aktar imbiegħda, gżejjer, 
reġjuni muntanjużi u b'popolazzjoni żgħira, kif ukoll reġjuni affettwati minn xi bidla 
strutturali unika u profonda fejn restrizzjonijiet ġeografiċi u strutturali, kif ukoll impatt 
qawwi tal-kriżi ekonomika, qed ifixxklu serjament il-kompetittività u l-isforzi biex jiġu 
promossi l-impjiegi; jenfasizza wkoll l-importanza, f’dawn ir-reġjuni, li jingħata appoġġ 
għal azzjonijiet konġunti li jitmexxew minn ċentri u impriżi ta’ taħriġ għall-iżvilupp tal-
intraprenditorija;

13. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu vantaġġ mill-benefiċċji offruti mill-governanza 
elettronika, biex jintroduċu soluzzjonijiet elettroniċi ta' governanza u biex jaħdmu għall-
ħolqien ta’ punti uniċi ta’ kuntatt għal informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta’ fondi għall-
SMEs sabiex ikun aktar faċli biex dawn ikollhom aċċess għal dawn il-finanzi;

14. Jenfasizza li l-Fondi Strutturali − permezz tal-Istrumenti Finanzjarji − għandhom ikomplu 
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jipprovdu finanzjament lill-SMEs permezz ta’ ekwità, garanziji u self sussudjat, u 
jenfasizza li proċeduri amministrattivi kumplessi, speċjalment fuq livell nazzjonali, 
għandhom ikunu simplifikati, u għandhom ikunu evitati differenzi sinifikanti fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet minn awtoritajiet amministrattivi u korpi intermedji, 
rispettivament;

15. Jenfasizza li l-Fondi Strutturali, u partikolarment il-FEŻR, huma strument importanti li 
jappoġġa SMEs innovattivi billi jsaħħaħ il-kompetittività tagħhom u speċjalment l-
internazzjonalizzazzjoni tagħhom, u jenfasizza li l-eliġibbiltà għal dan l-appoġġ għandha, 
għalhekk, tiġi interpretata bl-aktar mod wiesa' possibbli; jistieden lir-reġjuni jagħmlu użu 
mill-opportunitajiet li r-regolamenti qed joffrulhom bħala appoġġ għall-programmi 
operattivi tagħhom;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li l-inċentivi finanzjarji jkunu applikati biex jistimulaw il-ħolqien ta' 
impjiegi ġodda fl-SMEs;

17. Jenfasizza li, f’termini ta’ għajnuna lill-SMEs, l-implimentazzjoni effikaċi tal-politika ta’ 
koeżjoni tiddependi ħafna fuq kif din tiġi maħsuba, u li għalhekk huwa kruċjali li jiġu 
involuti l-awtoritajiet lokali u reġjonali fi stadju bikri fit-tiswir u l-implimentazzjoni tal-
programmi operattivi għall-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss;

18. Jistieden lill-Kummissjoni, b’mod partikolari, biex tiċċara l-iskemi ta’ għajnuna tal-istat, li 
qed jitwettqu bħala parti mill-programmi ta’ kooperazzjoni;

19. Jistieden lill-Istati Membri, u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali, biex jimplimentaw, fejn 
xieraq, politiki dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt li jkejlu piżijiet amministrattivi, u 
testijiet tal-SMEs, kif ukoll biex tkun implimentata b'mod strett id-Direttiva 2011/7/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet 
tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali, sabiex tiġi garantita l-effikaċja ġenerali tal-politiki u 
biex ikunu evitati impatti negattivi fuq SMEs;  jenfasizza li għandu jkun hemm 
investimenti akbar fl-assistenza finanzjarja u t-taħriġ sabiex jinbnew il-kapaċitajiet tal-
amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali u t-tagħrif tagħhom dwar il-proċeduri eżistenti;

20. Jinnota li l-programmi ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea jappoġġjaw in-networking, 
l-attivitajiet ta’ skambju ta’ għarfien u ta’ know-how bejn l-organizzazzjonijiet f’reġjuni 
differenti Ewropej u jistgħu jkunu strument utli għall-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda ta’ 
kummerċ;

21. Jistieden lill-Kummissjoni biex iżżomm lura milli temenda d-definizzjoni ta' SMEs, ħlief 
għal aġġustamenti li huma meħtieġa biex tiġi meqjusa l-inflazzjoni u fatturi ekonomiċi 
varjabbli oħra jew biex tintroduċi miżuri tranżizzjonali biex telimina ostakli potenzjali 
għat-tkabbir, sakemm dan it-tibdil ikun ta' benefiċċju għall-SMEs;

22. Iqis li l-Fondi Strutturali, u partikolarment l-FSE, għandhom rwol importanti għall-
akkwist tal-għarfien u tal-ħiliet, in-networking u l-iskambju ta’ prattiki tajba; jemmen li l-
investimenti fil-kapital uman u l-proġetti ta’ kooperazzjoni jagħtu kontribut qawwi għat-
tisħiħ tal-kompetittività tal-SMEs Ewropej;

23. Jenfasizza l-importanza pruvata tal-għoti ta’ pariri lill-SMEs sabiex il-potenzjal u l-
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kapaċità tagħhom ta’ innovazzjoni jiġu sfruttati kif suppost, mhux l-anqas f’termini ta’ 
aċċess għas-swieq interni u ta’ pajjiżi terzi, u jappoġġja n-Network Ewropew għall-
Intrapriżi (EEN);

24. Iqis, madankollu, li għandu jsir aktar sforz biex l-SMEs jiġu infurmati dwar l-eżistenza ta’ 
dan is-serivizz ta’ pariri;

25. Iqis li s-servizzi tan-Netwerk Ewropew għall-Intrapriżi (EEN) għandhom jiffokaw fuq ir-
rekwiżiti attwali tal-SMEs u jemmen, għalhekk, li l-assoċjazzjonijiet tal-SMEs għandhom 
ikunu involuti aktar mill-qrib fil-ġestjoni tan-netwerk;

26. Jistieden lill-Kummissjoni, sabiex tevita dupplikazzjoni, biex toħloq strutturi ġodda biss 
wara li tkun għamlet rieżami tal-fondi, inventarju tas-servizzi konsultattivi disponibbli fl-
Istati Membri u analiżi xierqa tal-effikaċja tagħhom, kif ukoll kwalunkwe ħtieġa ppruvata 
għall-ħolqien ta’ strutturi ġodda;

27. Jinnota li attività ġdida bħal din tal-UE għandu jkollha valur miżjud ippruvat fuq l-
istrumenti eżistenti; jemmen li tali valur miżjud jista’ jinsab fejn ikun hemm falliment tas-
suq ġeografiku jew sostantiv (‘blank spots’) jew fejn rappreżentanza tal-interessi tal-
politika kummerċjali tal-UE jew sforzi biex tinġabar informazzjoni għal bażi ta’ data 
għall-aċċess tas-suq, jeħtieġ li jkunu msaħħa;
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