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2020) (*) 
 
Proposta għal regolament (COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 
Premessa 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-Kummissjoni adottat il-
Komunikazzjoni “L-Ewropa 2020 - 
Strateāija għal tkabbir intelliāenti, 
sostenibbli u inkluŜiv” f’Marzu 2010 (minn 
hawn ‘il quddiem "l-Istrateāija Ewropa 
2020"). Il-Komunikazzjoni kienet 
approvata mill-Kunsill Ewropew ta’ Āunju 
2010. L-Istrateāija Ewropa 2020 twieāeb 
għall-kriŜi ekonomika u hija maħsuba biex 
tħejji l-Ewropa għall-għaxar snin li āejjin. 
Din tistipula ħames miri ambizzjuŜi dwar 
il-klima u l-enerāija, l-impjiegi, l-
innovazzjoni, l-edukazzjoni u l-inkluŜjoni 
soëjali li jridu jintlaħqu sal-2020 u 
tidentifika l-ixpruni ewlenin għat-tkabbir, li 
jimmiraw li jagħmlu lill-Ewropa aktar 
dinamika u kompetittiva. Din tenfasizza 
wkoll l-importanza li jkun rinfurzat it-
tkabbir tal-ekonomija Ewropea filwaqt li 
twettaq livelli għoljin ta' impjiegi, karbonju 

(1) Il-Kummissjoni adottat il-
Komunikazzjoni “L-Ewropa 2020 - 
Strateāija għal tkabbir intelliāenti, 
sostenibbli u inkluŜiv” f’Marzu 2010 (minn 
hawn ‘il quddiem "l-Istrateāija Ewropa 
2020"). Il-Komunikazzjoni kienet 
approvata mill-Kunsill Ewropew ta’ Āunju 
2010. L-Istrateāija Ewropa 2020 twieāeb 
għall-kriŜi ekonomika u hija maħsuba biex 
tħejji l-Ewropa għall-għaxar snin li āejjin. 
Din tistipula ħames miri ambizzjuŜi dwar 
il-klima u l-enerāija, l-impjiegi, l-
innovazzjoni, l-edukazzjoni u l-inkluŜjoni 
soëjali li jridu jintlaħqu sal-2020 u 
tidentifika l-ixpruni ewlenin għat-tkabbir, li 
jimmiraw li jagħmlu lill-Ewropa aktar 
dinamika u kompetittiva. Din tenfasizza 
wkoll l-importanza li jkun rinfurzat it-
tkabbir tal-ekonomija Ewropea filwaqt li 
twettaq livelli għoljin ta' impjiegi, karbonju 
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baxx, ekonomija effiëjenti fl-uŜu tar-riŜorsi 
u l-enerāija u l-koeŜjoni soëjali. 

baxx, ekonomija effiëjenti fl-uŜu tar-riŜorsi 
u l-enerāija u l-koeŜjoni soëjali. L-
intrapriŜi Ŝgħar u ta’ daqs medju (SMEs) 
għandu jkollhom rwol kruëjali fl-ilħuq 
tal-għanijiet ta’ Ewropa 2020. Ir-rwol 
tagħhom huwa rifless mill-fatt li l-SMEs 
jissemmew f’sitta mis-sebgħa inizjattivi 
ewlenin tagħha. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 
Premessa 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Sabiex ikun Ŝgurat li l-industrija jkollha 
sehem ëentrali fit-twettiq tat-tkabbir 
ekonomiku fl-Ewropa, il-Kummissjoni 
adottat Komunikazzjoni bit-titolu "Politika 
industrijali integrata għal era ta’ 
globalizzazzjoni fejn il-kompetittività u s-
sostenibbiltà jkunu ëentrali" 
f’Ottubru 2010, li kienet approvata mill-
Kunsill Ewropew dwar il-KonkluŜjonijiet 
tagħha ta’ Diëembru 2010. Din hija 
inizjattiva prominenti tal-Istrateāija 
Ewropa 2020. Il-Komunikazzjoni 
tistabbilixxi strateāija li timmira li tagħti 
spinta lit-tkabbir u l-impjiegi billi ŜŜomm u 
ssostni baŜi qawwija industrijali 
diversifikata u kompetittiva fl-Ewropa, 
notevolment permezz ta’ titjib tal-
kundizzjonijiet qafas għall-intrapriŜi u n-
negozju, kif ukoll permezz tat-tisħiħ ta’ 
bosta aspetti tas-Suq Uniku, inkluŜi 
servizzi relatati man-negozju. 

(2) Sabiex ikun Ŝgurat li l-industrija jkollha 
sehem ëentrali fit-twettiq tat-tkabbir 
ekonomiku fl-Ewropa, bħala prijorità 
importanti, il-Kummissjoni adottat 
Komunikazzjoni bit-titolu "Politika 
industrijali integrata għal era ta’ 
globalizzazzjoni fejn il-kompetittività u s-
sostenibbiltà jkunu ëentrali" 
f’Ottubru 2010, li kienet approvata mill-
Kunsill Ewropew dwar il-KonkluŜjonijiet 
tagħha ta’ Diëembru 2010. Din hija 
inizjattiva prominenti tal-Istrateāija 
Ewropa 2020. Il-Komunikazzjoni 
tistabbilixxi strateāija li timmira li tagħti 
spinta lit-tkabbir u l-impjiegi billi ŜŜomm u 
ssostni baŜi qawwija industrijali 
diversifikata u kompetittiva fl-Ewropa, 
notevolment permezz ta’ titjib tal-
kundizzjonijiet qafas għall-intrapriŜi u n-
negozju, kif ukoll permezz tat-tisħiħ ta’ 
bosta aspetti tas-Suq Uniku, inkluŜi 
servizzi relatati man-negozju. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 
Premessa 3a (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Id-distakki, il-frammentazzjoni u l-
burokrazija Ŝejda fis-Suq Uniku ma 
jħallux lië-ëittadini, il-konsumaturi u l-
intrapriŜi, b’mod partikolari l-SMEs, 
jieħdu l-benefiëëji kollha tiegħu. Ħafna 
SMEs, pereŜempju, jaffaëëjaw 
diffikultajiet kontinwi meta jippruvaw 
jagħmlu kummerë transkonfinali. 
Għalhekk huma ferm meħtieāa sforzi 
ikkoordinati min-naħa tal-Kummissjoni, 
il-Parlament Ewropew u l-Istati Membri 
sabiex jindirizzaw l-implimentazzjoni, il-
leāiŜlazzjoni u n-nuqqasijiet fl-
informazzjoni. Skont il-prinëipju tal-
proporzjonalità, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jikkollaboraw ukoll 
biex inaqqsu l-piŜijiet amministrattivi, 
finanzjarji u regolatorji eëëessivi fuq l-
SMEs. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 
Premessa 6 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Sabiex ikun hemm kontribut lejn it-
tisħiħ tal-kompetittività u s-sostenibilità 
tal-intrapriŜi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, l-avvanz tas-soëjetà tal-għarfien, u 
l-iŜvilupp msejjes fuq it-tkabbir 
ekonomiku bbilanëjat, għandu jkun 
stabbilit Programm dwar il-Kompetittività 
tal-IntrapriŜi u l-SMEs (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm"). 

(6) Sabiex ikun hemm kontribut lejn it-
tisħiħ tal-kompetittività sostenibbli tal-
intrapriŜi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, sabiex jiāu appoāāati l-SMEs 
eŜistenti, sabiex titħeāāeā kultura 
intraprenditorjali u jiāi promoss il-
ħolqien u t-tkabbir tal-SMEs, għandu jkun 
stabbilit Programm dwar il-Kompetittività 
tal-IntrapriŜi u l-SMEs (minn hawn ‘il 
quddiem "il-Programm"). Mingħajr ma 
jkun hemm programmi li jidħlu f’xulxin 
fil-livell ta’ Stat Membru, il-Programm 
għandu jkun speëifikament aëëessibbli 
b'mod faëli għall-SMEs kollha, 
partikolarment l-intrapriŜi Ŝgħar u l-
mikroentitajiet. 
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Āustifikazzjoni 

COSME għandu jipprijoritizza l-appoāā għall-SMEs eŜistenti. 
 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 
Premessa 6a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) L-infiq tal-fondi tal-Unjoni u tal-
Istati Membri fuq il-promozzjoni tal-
kompetittività tal-intrapriŜi u l-SMEs 
għandu jkun ikkoordinat aħjar sabiex tiāi 
Ŝgurata komplimentarjetà, aktar 
effiëjenza u viŜibilità, kif ukoll biex 
jinkisbu sinerāiji baāitarji aħjar; Il-
pakkett finanzjarju tal-programm għall-
Kompetittività tal-IntrapriŜi u tal-SMEs 
(il-programm COSME) m’għandux ikun 
iŜgħar f’termini reali mill-
approprjazzjonijiet allokati lill-Programm 
Qafas dwar il-Kompetittività u l-
Innovazzjoni (il-programm CIP). 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 
Premessa 6b (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6b) Sabiex ikun jista’ jikseb l-objettivi 
tiegħu u jappoāāa l-implimentazzjoni tal-
Att dwar in-Negozji Ŝ-śgħar, tal-inqas 
0.5% tal-baāit totali tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2014-2020 għandu jiāi allokat 
għall-implimentazzjoni ta' dan il-
programm. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 
Premessa 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Il-kompetittività tal-politika tal-Unjoni 
hija maħsuba biex nistabbilixxu l-
arranāamenti istituzzjonali u politiëi li 
joħolqu l-kundizzjonijiet li taħthom l-
intrapriŜi jistgħu jikbru b’mod sostenibbli. 
Produttività mtejba hija sors dominanti ta' 
introjtu sostenibbli tat-tkabbir, li min-naħa 
tagħha tikkontribwixxi għal titjib fl-
istandards tal-għajxien. Il-kompetittività 
tiddependi wkoll fuq l-abbiltà tal-
kumpaniji sabiex jieħdu vantaāā sħiħ mill-
opportunitajiet bħalma hu s-Suq Uniku 
Ewropew. Dan huwa speëjalment 
importanti għall-SMEs, li jirrappreŜentaw 
99 % tal-intrapriŜi fl-Unjoni, jipprovdu 
tnejn mit-tliet impjiegi eŜistenti fis-settur 
privat, u 80 % tal-impjiegi āodda, u 
jikkontribwixxi b’iktar min-nofs tat-total 
tal-valur miŜjud maħluq mill-intrapriŜi fl-
Unjoni. L-SMEs huma mutur ewlieni għat-
tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-
integrazzjoni soëjali. 

(8) Il-kompetittività tal-politika tal-Unjoni 
hija maħsuba biex nistabbilixxu l-
arranāamenti istituzzjonali u politiëi li 
joħolqu l-kundizzjonijiet li taħthom l-
intrapriŜi jistgħu jinħolqu u jikbru b’mod 
sostenibbli. L-ilħuq tal-kompetittività u s-
sostenibbiltà jitlob l-abbiltà li tinkiseb u 
tinŜamm il-kompetittività ekonomika tal-
intrapriŜi skont l-għanijiet ta’ Ŝvilupp 
sostenibbli. Produttività mtejba, b'mod 
partikolari l-produttività tar-riŜorsi u tal-
enerāija, hija sors dominanti ta' introjtu 
sostenibbli tat-tkabbir, li min-naħa tagħha 
tikkontribwixxi għal titjib fl-istandards tal-
għajxien.. Il-kompetittività tiddependi 
wkoll fuq l-abbiltà tal-kumpaniji sabiex 
jieħdu vantaāā sħiħ mill-opportunitajiet 
bħalma hu s-Suq Uniku Ewropew. Dan 
huwa speëjalment importanti għall-SMEs, 
li jirrappreŜentaw 99 % tal-intrapriŜi fl-
Unjoni, jipprovdu tnejn mit-tliet impjiegi 
eŜistenti fis-settur privat, u 80 % tal-
impjiegi āodda, u jikkontribwixxi b’iktar 
min-nofs tat-total tal-valur miŜjud maħluq 
mill-intrapriŜi fl-Unjoni. L-SMEs huma 
mutur ewlieni għat-tkabbir ekonomiku, l-
impjiegi u l-integrazzjoni soëjali. 

Āustifikazzjoni 

Modifika tal-Emenda 3 (abbozz ta’ rapport): “Industrija” tiāi sostitwita b’“intrapriŜi”, 
peress li dawn jinkludu intrapriŜi mis-setturi ekonomiëi kollha. 
 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 
Premessa 8a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
“Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien 
abbundanti ta’ impjiegi”1 stmat li l-
politiki li jippromwovu tranŜizzjoni lejn 
ekonomija ekoloāika bħall-politiki tal-
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effiëjenza tar-riŜorsi, l-effiëjenza 
enerāetika, u l-politiki tat-tibdil fil-klima 
jistgħu jiāāeneraw aktar minn 5 miljun 
impjieg sal-2020 u b’mod partikolari fis-
settur tal-SMEs; L-istħarriā tagħha 
jenfasizza l-fatt li l-ħolqien tal-impjiegi 
f’industriji ekoloāiëi kien poŜittiv matul 
ir-reëessjoni meta mqabbel ma’ ħafna 
setturi oħra u huwa previst li jibqa’ sod 
fis-snin li āejjin. Inizjattivi fil-livell tal-UE 
li jiffaëilitaw l-isfruttar tal-potenzjal tal-
impjiegi għat-tkabbir ekoloāiku, 
partikolarment fi ħdan l-SMEs għandhom 
jiffurmaw parti minn dan il-Programm; 

 _______________ 

 1 COM(2012) 0173 finali 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 
Premessa 9 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-kompetittività tpoāāiet taħt lenti fit-
tfassil tal-politika tal-Unjoni fis-snin riëenti 
minħabba fallimenti istituzzjonali, politiëi 
u tas-suq li qed jimminaw il-kompetittività 
intrapriŜi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs. 

(9) Il-kompetittività tpoāāiet taħt lenti fit-
tfassil tal-politika tal-Unjoni fis-snin riëenti 
minħabba fallimenti istituzzjonali, politiëi 
u tas-suq li qed jimminaw il-kompetittività 
tal-intrapriŜi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, li, biex jiāu stabbiliti, għad iridu 
jħabbtu wiëëhom ma' piŜijiet 
amministrattivi eëëessivi. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 
Premessa 10 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-Programm għandu għalhekk 
jindirizza fallimenti tas-suq li jaffettwaw il-
kompetittività fl-ekonomija tal-Unjoni fuq 
skala globali dovuti prinëipalment għal-
kwistjonijiet li jnawru l-kapaëità tal-

(10) Il-Programm għandu għalhekk 
jindirizza fallimenti tas-suq li jaffettwaw il-
kompetittività fl-ekonomija tal-Unjoni fuq 
skala globali dovuti prinëipalment għal-
kwistjonijiet li jnawru l-kapaëità tal-
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intrapriŜi li jikkompetu mal-kontropartijiet 
tagħhom f’partijiet oħra tad-dinja. 

intrapriŜi li jikkompetu mal-kontropartijiet 
tagħhom f’partijiet oħra tad-dinja, 
jiffavorixxi l-implimentazzjoni tal-
prijoritajiet tal-Istrateāija Ewropa 2020, 
bħall-innovazzjoni, l-ekonomija ekoloāika 
u r-reklutaāā taŜ-ŜgħaŜagħ, japplika l-
prinëipji tal-'Att dwar in-Negozji Ŝ-śgħar’ 
(SBA), jiŜgura l-koordinazzjoni mal-bqija 
tal-programmi Ewropej, iqis il-ħtiāijiet 
tal-SMEs u jissimplifika u jnaqqas il-
piŜijiet amministrattivi li jħabbtu wiëëhom 
magħhom. Dawn in-nuqqasijiet jinkludu 
dawk marbuta man-nuqqas ta’ reëiproëità 
bejn l-UE u l-kompetituri tagħha 
f’kundizzjonijiet għall-aëëess għas-swieq 
tagħhom. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 
Premessa 10a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) L-ammonti mid-dħul tal-multi 
imposti mill-Kummissjoni fuq intrapriŜi li 
ma jirrispettawx il-liāi tal-kompetizzjoni 
tal-UE għandhom jiāu allokati lill-
Programm, b'Ŝieda mal-pakkett 
finanzjarju tiegħu. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 
Premessa 11 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonëerna d-definizzjoni tal-intrapriŜi 
mikro, Ŝgħar u ta’ daqs medju. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-intrapriŜi 
mikro, lill-intrapriŜi impenjati fl-attivitajiet 

(11) Il-Programm għandu partikolarment 
jindirizza lill-SMEs, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonëerna d-definizzjoni tal-intrapriŜi 
mikro, Ŝgħar u ta’ daqs medju. Fl-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
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artiājanali u lill-intrapriŜi soëjali. Għandha 
tingħata attenzjoni wkoll lill-karatteristiëi 
speëifiëi u rekwiŜiti tal-intraprendituri 
ŜgħaŜagħ, intraprendituri potenzjali u 
āodda u intraprendituri nisa, kif ukoll 
gruppi speëifiëi fil-mira, bħal pereŜempju, 
il-migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soëjalment Ŝvantaāāati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diŜabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeāāeā lil ëittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiāu promossi it-tieni 
ëansijiet għall-intraprendituri. 

partijiet interessati relevanti kollha. 
Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
intrapriŜi mikro, lill-intrapriŜi impenjati fl-
attivitajiet artiājanali, lil dawk li jaħdmu 
għal rashom, lill-professjonijiet liberali u 
lill-intrapriŜi soëjali. Għandha tingħata 
attenzjoni wkoll lill-karatteristiëi speëifiëi 
u rekwiŜiti tal-intraprendituri ŜgħaŜagħ, 
intraprendituri potenzjali u āodda u 
intraprendituri nisa, kif ukoll gruppi 
speëifiëi fil-mira, bħal pereŜempju, il-
migranti u l-intraprendituri li jappartjenu 
għal gruppi soëjalment Ŝvantaāāati jew 
vulnerabbli bħalma huma persuni 
b’diŜabilità. Il-Programm għandu wkoll 
iħeāāeā lil ëittadini anzjani jsiru u jibqgħu 
intraprendituri u jiāu promossi t-tieni 
ëansijiet għall-intraprendituri. 

Āustifikazzjoni 

Il-Programm għandu jikkonëentra r-riŜorsi limitati tiegħu fuq il-kategoriji ta’ intraprendituri 
l-aktar rilevanti. Il-politika tat-tieni ëans tissemma hawn taħt fil-Premessa 16(kif emendata). 
 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 
Premessa 11a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Skont l-erba’ prijoritajiet tar-
reviŜjoni tal-SBA, fl-għanijiet speëifiëi 
tiegħu l-Programm għandu jfittex li 
jtejjeb il-kundizzjonijiet qafas għall-
kompetittività u s-sostenibbiltà tal-
intrapriŜi tal-Unjoni, b’mod partikolari 
tal-SMEs, sabiex jippromwovi l-
intraprenditorija, iŜid l-aëëess għall-
finanzi u għas-swieq fl-Unjoni u 
globalment. L-azzjonijiet taħt l-għanijiet 
speëifiëi tal-Programm għandhom 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-SBA. 
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Āustifikazzjoni 

Il-Programm għandu jikkonëentra r-riŜorsi limitati tiegħu fuq il-kategoriji ta’ intraprendituri 
l-aktar rilevanti. 
 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 
Premessa 11b (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) Ir-raggruppament tal-SMEs huwa 
strument ewlieni li jintuŜa biex tissaħħaħ 
il-kapaëità tagħhom li jiāāeddu u jibdew 
joperaw fis-swieq barra xtuthom. Forom 
ta’ kooperazzjoni fost l-intrapriŜi, bħal 
gruppi, netwerks ta’ kumpaniji u 
konsorzji ta’ esportazzjoni għandhom 
ikunu appoāāati kif xieraq permezz ta’ 
politiki u strumenti xierqa. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 
Premessa 11c (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11c) L-intraprenditorija tan-nisa u l-
SMEs tan-nisa jipprovdu sors prinëipali 
biex jiŜdied il-grad ta' impjieg tan-nisa u 
b'hekk jiāi kapitalizzat iktar il-livell ta' 
edukazzjoni tan-nisa. L-intraprenditorija 
tan-nisa tiŜgura wkoll id-dinamiŜmu u l-
innovazzjoni fin-negozju, li l-potenzjal 
tagħhom għadu 'l bogħod milli jiāi 
sfruttat fl-Unjoni, b'Ŝieda fin-numru ta' 
intraprendituri nisa li jirriŜulta f'impatt 
poŜittiv u kontribut immedjat għall-
ekonomija āenerali. In-nisa għandhom 
motivazzjoni speëjali għax-xogħol 
indipendenti, għaliex meta jmexxu 
azjenda tagħhom stess huma jkunu 
jistgħu jiffissaw il-ħinijiet tagħhom tax-
xogħol, u b’hekk jikkonëiljaw aktar il-
ħajja tax-xogħol ma’ dik tal-familja. Fi 
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klima ekonomika instabbli l-miŜuri ta' 
appoāā għall-intraprendituri nisa faëli li 
jiāu traskurati. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 
Premessa 12 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Ħafna mill-problemi tal-kompetittività 
tal-Unjoni jinvolvu diffikultajiet tal-SMEs 
biex ikollhom l-aëëess għall-finanzi 
minħabba li jitħabtu biex juru l-valur tal-
kreditu tagħhom u jkollhom diffikultajiet 
biex jiksbu aëëess għall-kapital tar-riskju. 
Dan għandu effett negattiv fuq il-livell u l-
kwalità ta’ intrapriŜi āodda maħluqa u fuq 
it-tkabbir tal-intrapriŜi. Il-valur miŜjud 
għall-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji 
proposti tinsab inter alia fit-tisħiħ tas-Suq 
Uniku għall-kapital ta’ riskju u fl-iŜvilupp 
tas-suq tal-finanzjament tal-SMEs pan-
Ewropew. L-azzjonijiet tal-Unjoni 
għandhom ikunu kumplimentarji għall-uŜu 
tal-istrumenti finanzjarji tal-Istati Membri 
għall-SMEs. L-entitajiet delegati bl-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet għandhom 
jiŜguraw addizzjonalità u se jevitaw 
finanzjament doppju permezz ta’ riŜorsi 
tal-UE. 

(12) Ħafna mill-problemi tal-kompetittività 
tal-Unjoni jinvolvu diffikultajiet tal-SMEs 
biex ikollhom l-aëëess għall-finanzi 
minħabba li jitħabtu biex juru l-valur tal-
kreditu tagħhom u jkollhom diffikultajiet 
biex jiksbu aëëess għall-kapital tar-riskju. 
Dan għandu effett negattiv fuq il-livell u l-
kwalità ta’ intrapriŜi āodda maħluqa u fuq 
it-tkabbir u r-rata ta' sopravivenza tal-
intrapriŜi, kif ukoll fuq kemm 
intraprendituri āodda lesti li jieħdu 
f’idejhom kumpaniji vijabbli fil-kuntest 
ta’ trasferiment ta’ negozju/suëëessjoni. 
L-istrumenti finanzjarji tal-UE li twaqqfu 
fl-2007-2013, partikolarment l-SMEG, 
għandhom valur miŜjud evidenti u taw 
kontribut poŜittiv lil tal-anqas 120 000 
SMEs, filwaqt li kkontribwixxew biex 
iŜommu 851 000 impjieg sa mill-bidu tal-
kriŜi finanzjarja fl-2008. Il-valur miŜjud 
imsaħħaħ għall-Unjoni tal-istrumenti 
finanzjarji proposti tinsab inter alia fit-
tisħiħ tas-Suq Uniku għall-kapital ta’ riskju 
fl-iŜvilupp tas-suq tal-finanzjament tal-
SMEs pan-Ewropew simplifikat u aktar 
trasparenti u fl-indirizzar tan-nuqqasijiet 
tas-suq li ma jistgħux jiāu indirizzati mill-
Istati Membri. L-azzjonijiet tal-Unjoni 
għandhom ikunu koerenti, konsistenti u 
kumplimentarji għall-uŜu tal-istrumenti 
finanzjarji tal-Istati Membri għall-SMEs u 
l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
aħjar tagħhom biex iŜidu l-viŜibilità u l-
aëëessibilità ta’ tali strumenti fit-territorju 
tagħhom. L-entitajiet delegati bl-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet għandhom 
jiŜguraw addizzjonalità u se jevitaw 
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finanzjament doppju permezz ta’ riŜorsi 
tal-UE. Il-Programm għandu jippromwovi 
l-aëëess għall-finanzi għall-SMEs fil-
faŜijiet tal-bidu, tat-tkabbir u ta’ 
trasferiment tagħhom. Barra minn hekk, 
iŜ-Ŝieda fl-aëëess għal servizzi bankarji 
affordabbli għal entitajiet Ŝgħar u 
mikroentitajiet f’āuriŜdizzjonijiet u muniti 
multipli se tkun kruëjali fl-iŜvilupp tat-
tkabbir fl-esportazzjoni. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 
Premessa 12a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) L-istħarriā juri wkoll li mhux biss l-
aëëess għall-finanzi iŜda wkoll l-aëëess 
għall-ħiliet, inkluŜi ħiliet maniāerjali u 
tal-għarfien huma fatturi kritiëi għall-
SMEs biex jaëëessaw il-fondi eŜistenti, 
biex jiāāeddu, jikkompetu u jikbru. It-
twettiq ta’ strumenti finanzjarji għandu 
għalhekk jiāi akkumpanjat minn Ŝvilupp 
ta’ skemi ta’ mentoring u kowëing u t-
twettiq ta’ servizzi tan-negozju bbaŜati fuq 
l-għarfien. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 
Premessa 12b (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12b) Il-mikrokrediti (jiāifieri self taħt 
EUR 25 000) jinħarāu mill-intermedjarji 
finanzjarji taħt l-iskema ta’ garanzija. 
M’hemm l-ebda dispoŜizzjoni għall-ftuħ 
ta' mikrokrediti speëifiëi taħt il-
Programm, ladarba dan jikkostitwixxi 
tirkib fuq il-“Programm għall-Bidla 
Soëjali u l-Innovazzjoni” propost mill-
Kummissjoni fis-6 ta’ Ottubru 2011, li 
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speëifikament ikorpri l-mikrokrediti. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 
Premessa 12c (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12c) Għandha tiāi mnedija ukoll 
inizjattiva biex jiāi valutat kif inizjattivi 
ta’ finanzjament innovattivi bħal crowd 
funding jistgħu jibbenefikaw minnhom 
intraprendituri āodda u SMEs, jekk u kif 
għandhom jiāu promossi fil-livell tal-UE 
u jevalwaw jekk hemmx il-ħtieāa għal 
qafas legali għall-iŜvilupp ta’ prattiki bħal 
dawn; 

Āustifikazzjoni 

Crowd funding jippermetti sors ikbar ta’ investituri Ŝgħar biex jinvestu fi proāetti u negozi 
Ŝgħar, normalment permezz ta’ portals tal-internet. Fl-Istati Uniti, il-Jumpstart Our Business 
Startups Act jew il-JOBS Act, āie adottat bil-ħsieb li jiāi mħeāāeā il-finanzament ta’ negozji 
Ŝgħar u jipprovdi għal qafas legali għal crowd funding, bilanëjar tal-protezzjoni tal-investitur 
mal-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku. 
 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 
Premessa 13 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) In-Netwerk Ewropa għall-IntrapriŜi 
wera li kien ta’ valur miŜjud għall-SMEs 
Ewropej bħala “one-stop-shop” ta’ appoāā 
għan-negozji billi għin intrapriŜi biex 
itejbu l-kompetittività tagħhom u jesploraw 
l-opportunitajiet kummerëjali fis-Suq 
Uniku u lil hinn. It-tħaffif tal-metodoloāiji 
u l-metodi ta’ ħidma u d-dispoŜizzjonijiet 
ta’ dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoāā għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-

(13) In-Netwerk Ewropa għall-IntrapriŜi 
(“in-Netwerk”) wera li kien ta’ valur 
miŜjud għall-SMEs Ewropej bħala “one-
stop-shop” għal servizzi ta' appoāā għan-
negozji billi għin intrapriŜi biex itejbu l-
kompetittività tagħhom u jesploraw l-
opportunitajiet kummerëjali fis-Suq Uniku 
u f'pajjiŜi terzi. It-tħaffif tal-metodoloāiji u 
l-metodi ta’ ħidma u d-dispoŜizzjonijiet ta’ 
dimensjoni Ewropea għal servizzi ta' 
appoāā għan-negozju jistgħu jinkisbu biss 
fil-livell tal-Unjoni. B’mod partikolari, in-
Netwerk għin lill-SMEs isibu 
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teknoloāija, jiksbu pariri dwar sorsi ta’ 
finanzjament u dwar il-proprjetà 
intellettwali u dwar l-eko-innovazzjoni u l-
produzzjoni sostenibbli. Kiseb ukoll 
rispons dwar il-leāiŜlazzjoni u l-istandards 
tal-Unjoni. L-Għarfien espert uniku tiegħu 
huwa partikolarment importanti sabiex 
jingħelbu l-assimetriji fl-informazzjoni u 
jittaffew l-ispejjeŜ tat-transazzjoni assoëjati 
ma’ tranŜazzjonijiet transkonfinali. 

kooperazzjoni jew sħab ta’ trasferiment tat-
teknoloāija fis-Suq Uniku u f'pajjiŜi terzi, 
jiksbu pariri dwar sorsi ta’ finanzjament u 
dwar il-proprjetà intellettwali u dwar l-eko-
innovazzjoni u l-produzzjoni sostenibbli. 
Kiseb ukoll rispons dwar il-leāiŜlazzjoni u 
l-istandards tal-Unjoni. L-Għarfien espert 
uniku tiegħu huwa partikolarment 
importanti sabiex jingħelbu l-assimetriji fl-
informazzjoni u jittaffew l-ispejjeŜ tat-
transazzjoni assoëjati ma’ tranŜazzjonijiet 
transkonfinali. Madankollu, il-prestazzjoni 
tan-Netwerk għandha titjieb aktar, 
partikolarment fir-rigward tal-uŜu mill-
SMEs tas-servizzi proposti, notevolment 
billi tinkiseb kooperazzjoni iktar mill-qrib 
bejn in-Netwerk u l-Punti ta’ Kuntatt 
Nazzjonali (NCPs) ta’ Orizzont 2020, bl-
integrazzjoni ulterjuri tal-
internazzjonalizzazzjoni u s-servizzi ta’ 
innovazzjoni, it-titjib tal-kooperazzjoni 
tan-Netwerk ma’ partijiet interessati oħra 
u strutturi ta’ appoāā diāà eŜistenti, Ŝieda 
fil-konsultazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ospitanti, tnaqqis fil-
burokrazija, titjib tal-appoāā tal-IT u titjib 
tal-profil tan-Netwerk kif ukoll titjib fil-
kopertura āeografika tan-Netwerk. Sabiex 
titjieb aktar il-prestazzjoni tan-Netwerk, 
il-Kummissjoni għandha tieħu kont tal-
istrutturi ta’ governanza differenti fl-UE 
kollha u tiffaëilita kollaborazzjoni bejn in-
Netwerk u l-partijiet interessati relvanti 
bħall-organizzazzjonijiet li jirrapreŜentaw 
l-SMEs u l-aāenziji ta’ innovazzjoni. Il-
kompiti tan-Netwerk għandhom jiāu 
stabbiliti fil-Programm, inkluŜa 
informazzjoni, rispons, kooperazzjoni tan-
negozju u servizzi ta’ 
internazzjonalizzazzjoni fis-Suq Uniku u 
fil-pajjiŜi terzi, servizzi ta’ innovazzjoni u 
servizzi li jħeāāu l-parteëipazzjoni tal-
SMEs f’Orizzont 2020, il-bini tal-
esperjenza ta' suëëess fis-Seba' 
Programm Kwadru (FP7). 

 



 
 PE519.316/ 14 

 MT 

  

Emenda  21 

Proposta għal regolament 
Premessa 14 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm āewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq baŜi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiŜhom. Skont l-Att dwar in-Negozji Ŝ-
śgħar, li stieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex jappoāāaw u jinkoraāāixxu 
lill-SMEs jibbenefikaw mit-tkabbir tas-
swieq barra l-Unjoni, l-UE tappoāāa 
netwerk ta’ Organizzazzjonijiet ta’ 
Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fië-êentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Āappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fië-
êentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloāija fl-Indja, ëentri tal-SMEs tal-
UE fië-êina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fië-êina. Valur miŜjud 
Ewropew jinħoloq bil-āabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali. 

(14) L-internazzjonalizzazzjoni limitata tal-
SMEs kemm āewwa u barra l-Ewropa 
taffettwa l-kompetittività. Skont xi stimi, 
attwalment 25 % tal-SMEs fl-Unjoni 
jesportaw jew esportaw f’xi punt matul l-
aħħar tliet snin, li minnhom 13 % biss 
jesportaw barra mill-Unjoni fuq baŜi 
regolari u 2 % biss investew lil hinn minn 
pajjiŜhom. Barra minn hekk, stħarriā tal-
Eurobarometer tal-2012 juri wkoll il-
potenzjal mhux sfruttat għat-tkabbir tal-
SMEs tal-UE fis-swieq Ekoloāiëi, fl-
Unjoni kif ukoll barra minnha, f'termini 
ta' internazzjonalizzazzjoni u aëëess 
għall-akkwist pubbliku. Skont l-Att dwar 
in-Negozji Ŝ-śgħar, li stieden lill-Unjoni u 
l-Istati Membri biex jappoāāaw u 
jinkoraāāixxu lill-SMEs jibbenefikaw mit-
tkabbir tas-swieq barra l-Unjoni, l-UE 
tappoāāa netwerk ta’ Organizzazzjonijiet 
ta’ Negozju Ewropej f’aktar minn 20 suq 
barrani. Dan jipprovdi għajnuna finanzjarja 
fië-êentru għall-Kooperazzjoni Industrijali 
UE-Āappun, korpi tan-negozju f’Ħong 
Kong, l-Malasja u Singapor kif ukoll fië-
êentru Ewropew għan-Negozju u t-
Teknoloāija fl-Indja, ëentri tal-SMEs tal-
UE fië-êina u fit-Tajlandja u l-Helpdesk 
għall-SMEs dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali fië-êina. Valur miŜjud 
Ewropew jinħoloq bil-āabra flimkien tal-
isforzi nazzjonali f’dan il-qasam, tkun 
evitata d-duplikazzjoni, tkun promossa l-
kooperazzjoni u billi jkunu offruti servizzi 
li jonqoshom il-massa kritika li kieku 
jkunu provduti fil-livell nazzjonali. Servizzi 
bħal dawn għandhom jinkludu 
informazzjoni dwar id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali, l-istandards u r-
regoli u l-opportunijiet ta’ akkwist 
pubbliku. 
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Emenda  22 

Proposta għal regolament 
Premessa 15 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Biex tittejjeb il-kompetittività tal-
intrapriŜi Ewropej, notevolment l-SMEs, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
bŜonn joħolqu ambjent kummerëjali 
favorevoli. L-interessi tal-SMEs u s-
setturi li fihom huma l-iktar attivi jeħtieāu 
attenzjoni partikulari. Inizjattivi fil-livell 
tal-Unjoni huma meħtieāa biex ikunu 
Ŝviluppati opportunitajiet indaqs għall-
SMEs u biex ikunu skambjati 
informazzjoni u għarfien fuq skala 
Ewropea. 

(15) Biex tittejjeb il-kompetittività tal-
intrapriŜi Ewropej, notevolment l-SMEs, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
bŜonn joħolqu ambjent kummerëjali 
favorevoli skont il-prinëipji tal-SBA, 
b'mod partikolari il-prinëipju Aħseb l-
Ewwel fiŜ-śgħir. Inizjattivi fil-livell tal-
Unjoni huma meħtieāa biex ikunu 
Ŝviluppati opportunitajiet indaqs għall-
SMEs u biex ikunu skambjati 
informazzjoni u għarfien fuq skala 
Ewropea. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta mal-partijiet interessati 
relevanti kollha, inkluŜ l-
organizzazzjonijiet li jirrapreŜentaw l-
interessi tal-SMEs.  

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 
Premessa 15a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Il-Programm għandu jappoāāja 
wkoll l-iŜvilupp ta’ politika dwar l-SMEs 
u kooperazzjoni bejn dawk li jfasslu l-
politika u l-organizzazzjonijiet 
rappreŜentanti tal-SMEs. Attivitajiet bħal 
dawn għandhom jiffokaw fuq l-iffaëilitar 
tal-aëëess tal-SMEs għal programmi u t-
tnaqqis tal-piŜijiet regolatorji globali, 
inkluŜ fejn dawn ikunu āejjin mir-
regolamentazzjoni. Din-il-kwistjoni 
għandha tiāi indirizzata bħala proëess li 
jinvolvi konsutazzjoni wiesgħa tal-SMEs 
u ta' gruppi esperti xierqa, bl-għan li 
jkunu promossi s-simplifikazzjoni u r-
regolamentazzjoni aħjar filwaqt li jkunu 
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Ŝgurati kundizzjonijiet indaqs fis-Suq 
Uniku u konsistenza mal-objettvi l-oħra 
tal-Politika Pubblika.  L-istrutturi 
eŜistenti bħan-netwerk tal-mibgħuta tal-
SMEs għandhom jintuŜaw kemm jista’ 
jkun.  COSME għandu jikkontribwixxi 
għal dawn l-objettivi u għall-isforzi tal-
Unjoni biex tistabbilixxi tabella ta' 
valutazzjoni dwar it-tnaqqis tal-piŜ 
amministrattiv. It-tabella ta' valutazzjoni 
għandha tkejjel l-impatt ta' 
regolamentazzjoni relevanti tal-UE fuq il-
kundizzjonijiet qafas għall-intrapriŜi, 
partikolarment l-SMEs. Din l-azzjoni 
għandha tikkontribwixxi għal strateāija 
usa' tal-Kummissjoni biex tnaqqas il-piŜ 
amministrattiv b'mod li jista' jitkejjel, 
ibbaŜat fuq l-iŜvilupp ta' indikaturi u 
metodoloāiji xierqa. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 
Premessa 15b (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15b) Ambjent kummerëjali favorevoli 
għall-intrapriŜi tal-Unjoni għandu 
jinkiseb permezz ta’ miŜuri li jtejbu d-
disinn, l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni tal-politiki u miŜuri li 
jinkoraāāixxu kooperazzjoni fit-tfassil tal-
politiki u l-iskambju ta' prattiki tajba. 
MiŜuri bħal dawn għandhom jinkludu 
studji, valutazzjonijiet tal-impatt, 
evalwazzjonijiet u konferenzi. 

(Ara l-Artikolu 6 (2 a, b)) 
 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 
Premessa 15c (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15c) Sabiex titjieb iktar il-kompetittività 
ta’ intrapriŜi Ewropej, is-suq Ewropew 
tal-akkwist pubbliku għandu jkun 
aëëessibbli b'mod faëli għall-SMEs. 
Sabiex jinkiseb tnaqqis fl-ispejjeŜ kif ukoll 
Ŝieda fil-parteëipazzjoni tal-SMEs, l-uŜu 
tal-akkwist elettroniku għandu jitħeāāeā 
skont il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Strateāija għall-akkwist elettroniku"1 u 
d-Direttiva dwar l-"Akkwist Pubbliku"2  

 _______________ 

 1 COM(2012)0179. 

 2 COM(2011)0896. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 
Premessa 15d (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15d) L-implimentazzjoni, l-infurzar u l-
monitoraāā adegwati tas-Soluzzjoni 
Alternattiva tat-Tilwim għal tilwim tal-
konsumaturi mill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jippermettu li t-tilwim jissolva 
aktar malajr, b’anqas spejjeŜ u 
burokrazija kemm għall-konsumaturi kif 
ukoll għan-negozjanti, u għalhekk 
jinkoraāāixxi l-SMEs biex jipparteëipaw 
aktar bis-sħiħ fis-Suq Uniku u jŜidu l-
kompetittività tagħhom. 

 
 
Emenda  27 

Proposta għal regolament 
Premessa 15e (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15e) Peress li l-identifikazzjoni 
elettronika hija element ewlieni fil-
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kummerë Ewropew, ir-rikonoxximent 
reëiproku u l-interoperabilità tal-
identifikazzjoni elettronika, l-
awtentikazzjoni elettronika, il-Firma 
elettronika u Infrastruttura Ewlenija 
Privata (PKI) għandhom jiāi promossi, 
biex jiāi Ŝgurat l-uŜu effiëjenti ta’ dawn 
ir-riŜorsi. 

Āustifikazzjoni 

Dawn il-miŜuri tal-gvern elettroniku huma ta’ benefiëëju partikolari għall-SMEs li jiffaëëjaw 
piŜijiet serji fil-qasam tal-kummerë transkonfinali. 
 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 
Premessa 15f (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15f) Il-Programm jista’ jappoāāja wkoll 
inizjattivi li jaëëelleraw l-emerāenza ta’ 
industriji kompetittivi u sostenibbli, 
ibbaŜati fuq il-mudelli kummerëjali l-
aktar kompetittivi, prodotti u proëessi 
mtejba, strutturi organizzazzjonali jew 
ktajjen tal-valur modifikati. Filwaqt li l-
Programm għandu jiffoka fuq inizjattivi 
transettorjali, dan jista’ jappoāāja wkoll 
inizjattivi speëifiëi għas-settur fis-setturi li 
fihom l-SMEs huma l-aktar attivi u li 
jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal-
PDG tal-Unjoni, bħat-turiŜmu, fejn il-
valur miŜjud fil-livell tal-Unjoni jista’ 
jintwera. 

(Ara l-emenda għall-Artikolu 6 (3)) 
 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 
Premessa 15g (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15g) Bi qbil mal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni “Nisfruttaw il-vantaāāi tal-
iffatturar elettroniku għall-Ewropa”1, l-
iffatturar elettroniku huwa strument 
ewlieni f’idejn in-negozji Ewropej biex 
jitnaqqsu l-ispejjeŜ u tiŜdied l-effiëjenza. 
L-iffatturar elettroniku għandu benefiëëji 
oħrajn bħal Ŝieda fl-effiëjenza, Ŝmien 
iqsar ta' ħlas, inqas Ŝbalji, ābir imtejjeb 
tal-VAT u inqas spejjeŜ. 

 _______________ 

 1 COM(2010)0712. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 
Premessa 16 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Fattur ieħor li jaffettwa l-
kompetittività huwa l-ispirtu 
intraprenditorjali relattivament dgħajjef fl-
Unjoni. Ħamsa u erbgħin fil-mija (45 %) 
biss taë-ëittadini tal-Unjoni (u inqas minn 
40 % tan-nisa) jixtiequ jaħdmu għal 
rashom meta mqabbla ma’ 55 % tal-
popolazzjoni tal-Istati Uniti u 71 % fië-
êina. Effetti ta’ dimostrazzjoni u 
katalitiëi, pereŜempju Premjijiet u 
konferenzi Ewropej, kif ukoll koerenza u 
konsistenza biex jissaħħu l-miŜuri bħalma 
huma l-valutazzjoni komparattiva u l-
iskambji tal-aħjar prattiëi jipprovdu valur 
miŜjud Ewropew għoli. 

(16) Fattur ieħor li jaffettwa l-
kompetittività huwa l-ispirtu 
intraprenditorjali relattivament dgħajjef fl-
Unjoni. Ħamsa u erbgħin fil-mija (45 %) 
biss taë-ëittadini tal-Unjoni (u inqas minn 
40 % tan-nisa) jixtiequ jaħdmu għal 
rashom meta mqabbla ma’ 55 % tal-
popolazzjoni tal-Istati Uniti u 71 % fië-
êina. Skont l-SBA, ambjent kummerëjali 
li jiffavorixxi l-intraprenditorija għandu 
jipprovdi kundizzjonijiet qafas tajba għas-
sitwazzjonijiet kollha li jiffaëëjaw l-
intraprendituri, inkluŜ il-bidu, it-tkabbir, 
it-trasferiment u l-falliment (it-tieni ëans). 
Koerenza u konsistenza biex jissaħħu l-
miŜuri bħalma huma l-valutazzjoni 
komparattiva u l-iskambji tal-aħjar prattiki 
jipprovdu valur miŜjud Ewropew għoli. 

(Ara l-emenda għall-Artikolu 7) 
 

Emenda  31 
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Proposta għal regolament 
Premessa 16a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) L-SMEs ta’ spiss ma jitħallewx 
jaëëessaw is-swieq tal-akkwist pubbliku 
minħabba piŜijiet amministrattivi eëëessivi 
fis-sejħiet għall-offerti. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membru għandhom jissimplifikaw 
dawn ir-rekwiŜiti sabiex iŜidu l-
kompetittività u joħolqu kundizzjonijiet 
ugwali għall-SMEs. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 
Premessa 17 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Il-kompetizzjoni globali, it-tibdil 
demografiku, restrizzjonijiet fir-riŜorsi 
xejriet soëjali emerāenti jiāāeneraw sfidi u 
opportunitajiet għal xi setturi. PereŜempju, 
is-setturi bbaŜati fuq id-disinn qed 
jiffaëëjaw sfidi globali u huma 
kkaratterizzati minn proporzjon qawwi ta’ 
SMEs u għalhekk jeħtiāilhom jadattaw 
biex jaħsdu l-benefiëëji u jaħtfu l-
potenzjal mhux sfruttat ta' domanda għolja 
ta’ prodotti personalizzati u inkluŜivi. 
Peress li dawn l-isfidi japplikaw għall-
SMEs kollha fl-Unjoni f’dawn is-setturi, 
hemm bŜonn ta’ sforz kollettiv fuq il-livell 
tal-Unjoni. 

(17) Il-kompetizzjoni globali, it-tibdil 
demografiku, restrizzjonijiet fir-riŜorsi 
xejriet soëjali emerāenti jiāāeneraw sfidi u 
opportunitajiet għal ħafna setturi li qed 
jiffaëëjaw sfidi globali u huma 
kkaratterizzati minn proporzjon qawwi ta’ 
SMEs. PereŜempju, is-setturi bbaŜati fuq 
id-disinn jeħtiāilhom jadattaw biex 
jibbenefikaw mill-potenzjal mhux sfruttat 
ta' domanda għolja ta’ prodotti 
personalizzati u inkluŜivi. Prodotti tal-
konsumatur ibbaŜati fuq id-disinn 
jirrappreŜentaw settur importanti 
ekonomiku fl-Unjoni u l-intrapriŜi 
tagħhom jikkontribwixxu b’mod 
sostanzjali għat-tkabbir u l-impjiegi. 
Peress li dawn l-isfidi japplikaw għall-
SMEs kollha fl-Unjoni f’dawn is-setturi, 
hemm bŜonn ta’ sforz kollettiv fuq il-livell 
tal-Unjoni sabiex jinħoloq tkabbir 
addizzjonali. 

Āustifikazzjoni 

Prodotti tal-konsumatur ibbaŜati fuq id-disinn jirrappreŜentaw settur importanti ekonomiku 
fl-Unjoni u l-intrapriŜi tagħhom jikkontribwixxu b’mod sostanzjali għat-tkabbir u l-impjiegi. 
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Għalhekk, il-programm għandu jappoāāa intrapriŜi f’dan is-settur, li fl-istess ħin hu 
karatterizzat minn proporzjon kbir ta’ SMEs. 
 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 
Premessa 17a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) Il-Programm għandu jappoāāa 
wkoll attivitajiet speëifiëi biex jimplimenta 
l-inizjattiva tal-Att dwar in-Negozji Ŝ-
śgħar bl-għan li titqajjem kuxjenza dwar 
kwistjonijiet ambjentali u relatati mal-
enerāija u biex jassistihom fl-
implimentazzjoni tal-leāiŜlazzjoni, billi 
jivvaluta r-rendiment ambjentali u tal-
enerāija tagħhom u jtejjeb il-ħiliet u l-
kwalifiki tagħhom. 

Āustifikazzjoni 

Il-Prinëipju 9 stabbilit fl-Att dwar in-Negozji Ŝ-śgħar (SBA): “Jippermettu lill-SMEs li jibdlu 
l-isfidi ambjentali f’opportunitajiet”. 
 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 
Premessa 18 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Āunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li āiet approvata mill-
KonkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiŜmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriŜi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku 
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iŜvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinëipalment mill-SMEs. 

(18) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-30 ta’ Āunju 2010, 
intitolata “Europe, the world's No 1 tourist 
destination – a new political framework for 
tourism in Europe”, li āiet approvata mill-
KonkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Ottubru 2010, it-turiŜmu huwa settur 
importanti tal-ekonomija tal-Unjoni. L-
intrapriŜi f’dan is-settur jikkontribwixxu 
sostanzjalment lill-prodott gross domestiku 
(PGD) tal-Unjoni u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għandhom potenzjal sinifikanti għall-
iŜvilupp tal-attività imprenditorjali, peress 
li hija mmexxija prinëipalment mill-SMEs. 
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It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiŜmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speëifiëi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Hemm valur miŜjud ëar 
għall-inizattiva tat-turiŜmu fuq il-livell 
tal-Unjoni, speëjalment fil-forniment tad-
dejta u l-analiŜi, fl-iŜvilupp ta’ strateāiji 
ta’ promozzjoni transnazzjonali u fl-
iskambju tal-aħjar prattiki. 

It-Trattat ta’ Lisbona jirrikonoxxi l-
importanza tat-turiŜmu li jiddeskrivi l-
kompetenzi speëifiëi tal-Unjoni f’dan il-
qasam li jikkomplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri. Il-Programm għandu 
jappoāāa inizjattivi li għandhom valur 
miŜjud ëar Ewropew fil-qasam tat-turiŜmu 
- li jikkontribwixxi 10% tal-PDG tal-
Unjoni u 12% tal-impjiegi totali - 
speëjalment fil-forniment tad-dejta u l-
analiŜi, fl-iŜvilupp ta' approëë komuni 
għall-forniment ta' servizzi ta' kwalità u 
fl-iffaëilitar ta' kooperazzjoni u skambji 
transnazzjonali tal-aħjar prattiki. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 
Premessa 18a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) Minbarra l-miŜuri koperti minn dan 
il-programm ta' ħidma, il-Kummissjoni 
għandha tadotta regolarment miŜuri ta’ 
appoāā biex tippromwovi l-kompetittività 
tal-intrapriŜi tal-Unjoni. Minbarra l-
analiŜi u l-iŜvilupp tal-politika, miŜuri 
bħal dawn għandhom jinkludu 
notevolment valutazzjonijiet tal-impatt tal-
miŜuri tal-Unjoni ta’ rilevanza partikolari 
għall-kompetittività tal-intrapriŜi, b’mod 
partikolari tal-SMEs. Il-valutazzjonijiet 
tal-impatt għandhom jindirizzaw l-impatt 
ta’ proposta ta’ politika dwar il-
kompetittività tal-intrapriŜi permezz tal-
effetti tagħha fuq l-ispejjeŜ tan-negozju, 
fuq il-kapaëità tas-setturi affettwati li 
jiāāeddu u fuq il-kompetittività 
internazzjonali tagħhom ("il-prova tal-
kompetittività"). Il-valutazzjonijiet tal-
impatt għandhom jinkludu wkoll taqsima 
separata dwar l-SMEs, li tikkonsisti minn 
valutazzjoni preliminari tan-negozji li se 
jiāu affettwati, il-kejl tal-impatt fuq l-
SMEs (analiŜi tal-kost-benefiëëju) u l-
miŜuri ta’ mitigazzjoni, jekk xieraq ("it-
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test tal-SME"). It-test tal-SME għandu 
jagħti attenzjoni partikolari lill-intrapriŜi 
mikro. 

(Ara l-emenda għall-Artikolu 11 (1c)) 
 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 
Premessa 18b (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18b) L-Unjoni Ewropea hija l-ewwel 
destinazzjoni turistika dinjija f'wasliet 
internazzjonali u billi jeħtieā li din il-
poŜizzjoni tissaħħaħ filwaqt li jiāu ttrattati 
l-isfidi li āejjin billi, l-ewwel, ikun hemm 
kompetizzjoni globali akbar u suq tad-
domanda f'varjazzjoni kostanti, u t-tieni, 
il-bŜonn li tiāi garantita sostenibilità 
akbar u aktar fit-tul. 

Āustifikazzjoni 

Ara hawn fuq 
 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 
Premessa 19 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Il-Programm għandu jindika 
azzjonijiet għall-għanijiet, il-pakkett 
finanzjarju totali biex jintlaħqu dawk l-
għanijiet, it-tipi differenti ta’ miŜuri ta’ 
implimentazzjoni, u l-arranāamenti għall-
monitoraāā u l-evalwazzjoni u għall-
ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. 

(19) Il-Programm għandu jindika 
azzjonijiet għall-għanijiet, il-pakkett 
finanzjarju totali biex jintlaħqu dawk l-
għanijiet, it-tipi differenti ta’ miŜuri ta’ 
implimentazzjoni, u l-arranāamenti 
trasparenti għall-monitoraāā u l-
evalwazzjoni u għall-ħarsien tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. 

 

Emenda  38 
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Proposta għal regolament 
Premessa 20 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Il-Programm għandu jikkumplimenta 
programmi oħra tal-Unjoni, filwaqt li 
jirrikonoxxi li kull strument għandu 
jaħdem skont il-proëeduri speëifiëi tiegħu 
stess. B'hekk, l-istess spejjeŜ eliāibbli ma 
għandhomx jirëievu finanzjament doppju. 
Bil-għan li jinkiseb il-valur miŜjud u l-
impatt sostanzjali tal-finanzjament tal-
Unjoni, għandhom ikunu Ŝviluppati 
sinerāiji mill-qrib bejn il-Programm, 
programmi oħrajn tal-Unjoni u l-Fondi 
Strutturali. 

(20) Il-Programm għandu jikkumplimenta 
programmi oħra tal-Unjoni, filwaqt li 
jirrikonoxxi li kull strument għandu 
jaħdem skont il-proëeduri speëifiëi tiegħu 
stess. B'hekk, l-istess spejjeŜ eliāibbli ma 
għandhomx jirëievu finanzjament doppju. 
Bil-għan li jinkiseb il-valur miŜjud u l-
impatt sostanzjali tal-finanzjament tal-
Unjoni, għandhom ikunu Ŝviluppati 
sinerāiji mill-qrib bejn il-Programm, 
programmi oħrajn tal-Unjoni, 
partikolarment Orizzont 2020 u l-Fondi 
Strutturali. Dawn is-sinerāiji jistgħu jibnu 
wkoll fuq l-esperjenza nazzjonali u 
reājonali minn isfel għal fuq ta’ Eureka u 
Eurostars fl-appoāā għall-attivitajiet ta’ 
innovazzjoni u riëerka tal-SMEs. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 
Premessa 20a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Importanti li jiāi massimizzat l-
impatt tal-Programm billi jiāu mobilizzati, 
miābura flimkien u sfruttati bl-aħjar mod 
ir-riŜorsi finanzjarji pubbliëi u privati. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 
Premessa 21a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) Id-deëiŜjonijiet li jingħata appoāā 
finanzjarju lill-SME għandhom ikunu 
preëeduti minn proëess trasparenti. L-
għoti ta’ appoāā bħal dan u l-ħlas tiegħu 
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għandhom ikunu trasparenti, mhux 
burokratiëi u skont ir-regoli komuni. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 
Premessa 21b (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (21b) Il-Programm għandu jkollu l-għan 
li jiffaëilita l-aëëess għan-netwerks 
tekniëi, xjentifiëi, tan-negozju u ta' 
appoāā, u għandu jipprovdi gwida xierqa 
dwar it-taħriā, il-programmi ta' appoāā u 
l-iskemi ta' mentoring lil dawk kollha 
interessati li jistabbilixxu SME – 
speëjalment liŜ-ŜgħaŜagħ u lin-nisa – bl-
għan li jiāu Ŝviluppati l-ħiliet ta' 
intraprenditorija, l-għarfien, l-ispirtu u l-
fiduëja. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 
Premessa 23a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) Il-Programm għandu jiŜgura l-
ogħla livell ta’ trasparenza, 
responsabbilizzazzjoni u skrutinju 
demokratiku tal-istrumenti u l-
mekkaniŜmi finanzjarji innovattivi li 
jinvolvu l-baāit tal-Unjoni, b’mod speëjali 
rigward il-kontribut tagħhom, kemm dak 
mistenni kif ukoll dak mogħti, għall-ilħuq 
tal-objettivi tal-Unjoni. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 
Premessa 24 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Il-Ftehim dwar iŜ-śona Ekonomika 
Ewropea u l-Protokolli tal-Ftehim ta’ 
Assoëjazzjoni jipprovdu għall-
parteëipazzjoni tal-pajjiŜi kkonëernati fi 
programmi tal-Unjoni. Il-parteëipazzjoni 
ta' pajjiŜi terzi għandha tkun possibbli fejn 
jippermettu l-Ftehimiet u l-proëeduri. 

(24) Il-Ftehim dwar iŜ-śona Ekonomika 
Ewropea u l-Protokolli tal-Ftehim ta’ 
Assoëjazzjoni jipprovdu għall-
parteëipazzjoni tal-pajjiŜi kkonëernati fi 
programmi tal-Unjoni. Il-parteëipazzjoni 
ta' pajjiŜi terzi għandha tkun possibbli fejn 
jippermettu l-Ftehimiet u l-proëeduri. Il-
parteëipazzjoni fil-Programm għandha 
tkun miftuħa wkoll għal entitajiet 
stabbiliti f’pajjiŜi terzi oħra, iŜda fil-
prinëjipju dawn ma għandhomx jirëievu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Unjoni.  

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 
Premessa 24a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (24a) Huwa importanti li tiāi Ŝgurata 
amministrazzjoni finanzjarja soda tal-
Programm u l-implimentazzjoni tiegħu bl-
iktar mod effettiv u faëli għall-utent, 
filwaqt li jkunu Ŝgurati wkoll ië-ëertezza 
legali u l-aëëessibbiltà tal-programm 
għall-parteëipanti kollha. 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 
Premessa 25 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Il-Programm għandu jkun 
immonitorjat u evalwat sabiex jingħata lok 
għall-aāāustamenti. 

(25) Il-Programm għandu jkun 
immonitorjat u evalwat sabiex jingħata lok 
għall-aāāustamenti. Għandu jitfassal 
rapport annwali dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu, li jippreŜenta l-progress miksub u 
l-attivitajiet ippjanati; Dan għandu jiāi 
ppreŜentat lill-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew. 
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Emenda  46 

Proposta għal regolament 
Premessa 25a (ādida) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25a) L-implimentazzjoni tal-Programm 
għandha tkun monitorjata annwalment 
bl-għajnuna ta’ indikaturi ewlenin għall-
valutazzjoni tar-riŜultati u tal-impatti. 
Dawn l-indikaturi, inkluŜi l-linji ta' 
referenza rilevanti, għandhom jipprovdu 
l-baŜi minima sabiex jiāi vvalutat sa liema 
punt ikunu intlaħqu l-għanijiet tal-
programm.  
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Proposta għal regolament 
Artikolu 1a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 1a 

 Definizzjoni 

 Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament 
"SME" għandha tfisser intrapriŜi mikro, 
Ŝgħar jew ta' daqs medju kif definiti fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar 
id-definizzjoni ta' intrapriŜi mikro, Ŝgħar 
u ta' daqs medju1. 

 _______________ 

 1 ĀU L 124, 20.5.2003, p.36. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Programm għandu jikkontribwixxi 
lill-għanijiet āenerali li āejjin filwaqt li 
jagħti attenzjoni lill-bŜonnijiet speëifiëi tal-
SMEs fuq il-livell Ewropew u globali: 

1. Il-Programm għandu jikkontribwixxi 
lill-għanijiet āenerali li āejjin filwaqt li 
jagħti attenzjoni lill-bŜonnijiet speëifiëi tal-
SMEs Ewropej: 

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibilità tal-intrapriŜi tal-Unjoni, 
inkluŜ fis-settur tat-turiŜmu; 

(a) li tissaħħaħ il-kompetittività u s-
sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-Unjoni, 
b'mod partikolari l-SMEs; 

(b) li titħeāāeā kultura imprenditorjali u 
jkunu promossi l-ħolqien u t-tkabbir tal-
SMEs. 

(b) li titħeāāeā kultura imprenditorjali u 
jkunu promossi l-ħolqien u t-tkabbir tal-
SMEs. 

2. Il-kisba tal-objettivi msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jitkejlu bl-indikaturi 
li āejjin: 

2. Il-kisba tal-objettivi msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jitkejlu bl-indikaturi 
li āejjin: 

(a) il-persentaāā tat-tkabbir tas-settur 
industrijali tal-Unjoni relatat mat-tkabbir 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG), 

(a) il-persentaāā tat-tkabbir tas-settur 
industrijali u tas-setturi tas-servizzi tal-
Unjoni relatat mat-tkabbir tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG), 

 (aa) il-bidliet fil-piŜijiet  amministrattivi 
kemm fuq l-SMEs il-āodda kif ukoll dawk 
li kienu jeŜistu diāà. 

(b) it-tkabbir tal-eŜitu tal-manifattura tal-
Unjoni fl-ekoindustriji, 

(b) it-tkabbir tal-SMEs f’termini ta’ valur 
miŜjud, inkluŜ fl-ekoindustriji,  

 (ba) il-bidliet fir-rata ta' impjiegi tal-SME 

(c) il-bidliet fil-piŜ amministrattiv fuq l-
SMEs, 

(c) il-bidliet fil-proporzjon ta’ ëittadini tal-
Unjoni li jixtiequ jaħdmu għal rashom. 

(d) it-tkabbir tal-SMEs f’termini ta’ valur 
miŜjud u n-numru ta’ impjegati, 

 

(e) u r-rata ta’ dħul tal-SMEs.  

 2a. Id-dettalji tal-miri ta’ kejl u ta’ 
prestazzjoni għall-indikaturi msemmija 
fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu huma 
stabbiliti fl-Anness I. 

3. Il-Programm għandu jappoāāa l-
implimentazzjoni tal-Istrateāija Ewropa 
2020 u għandu jikkontribwixxi biex 
jintlaħaq l-objettiv ta’ “tkabbir intelliāenti, 
sostenibbli u inkluŜiv”. Partikolarment, il-
Programm għandu jikkontribwixxi għall-
mira ewlenija li tikkonëerna l-impjiegi. 

3. Il-Programm għandu jappoāāa l-
implimentazzjoni tal-Istrateāija Ewropa 
2020 u għandu jikkontribwixxi biex 
jintlaħaq l-objettiv ta’ “tkabbir intelliāenti, 
sostenibbli u inkluŜiv”. Partikolarment, il-
Programm għandu jikkontribwixxi għall-
mira ewlenija li tikkonëerna l-impjiegi. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-objettivi speëifiëi tal-Programm 
għandhom ikunu dawn li āejjin: 

1. L-objettivi speëifiëi tal-Programm 
għandhom ikunu dawn li āejjin: 

(a) li jittejbu l-kondizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibilità tal-
intrapriŜi tal-Unjoni inkluŜ is-settur tat-
turiŜmu; 

(a) li jittejbu l-kondizzjonijiet ta’ qafas 
għall-kompetittività u s-sostenibilità tal-
intrapriŜi tal-Unjoni, partikolarment 
SMEs, inkluŜ is-settur tat-turiŜmu; 

 (aa) li jittejjeb l-aëëess għall-finanzi 
għall-SMEs fil-forma ta’ ekwità u dejn; 

(b) li tkun promossa l-imprenditorija, 
inkluŜ fost gruppi speëifiëi fil-mira: 

(b) li tkun promossa l-imprenditorija u l-
kultura tal-intraprenditorija, inkluŜ fost 
gruppi speëifiëi fil-mira; 

(c) Li jittejbu l-aëëess għall-finanzi għall-
SMEs fil-forma ta’ ekwità u dejn; 

 

(d) li jittejjeb l-aëëess għas-swieq āewwa l-
Unjoni u globalment: 

(d) li jittejjeb l-aëëess għas-swieq āewwa l-
Unjoni iŜda wkoll fil-livell globali. 

 1a. L-azzjonijiet taħt l-għanijiet speëifiëi 
għandhom jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-prinëipju Aħseb l-
Ewwel fiŜ-śgħir kif stipulat fil-
Komunikazzjoni tal-Kummisjsoni “Aħseb 
l-Ewwel fiŜ-śgħir – Att dwar in-Negozji Ŝ-
śgħar għall-Ewropa” tal-
25 ta' Āunju 2008.  

2. Il-ħtieāa li l-intrapriŜi jaddattaw għal 
ekonomija b’karbonju baxx, reŜiljenti għat-
tibdil fil-klima, u efficjenti fl-uŜu tar-
riŜorsi għandu jkun promoss fl-
implimentazzjoni tal-Programm. 

2. Il-ħtieāa li l-intrapriŜi jaddattaw għal 
ekonomija b’karbonju baxx, reŜiljenti għat-
tibdil fil-klima, u efficjenti fl-uŜu tar-
riŜorsi għandu jkun promoss fl-
implimentazzjoni tal-Programm. 

3. Sabiex jitkejjel l-impatt tal-Programm 
fil-kisba tal-objettivi speëifiëi msemmija 
fil-paragrafu 1, għandhom jintuŜaw 
indikaturi tal-prestazzjoni. Dawk l-
indikaturi huma stabbiliti fl-Anness I. 

3. Sabiex jitkejjel l-impatt tal-Programm 
fil-kisba tal-objettivi speëifiëi msemmija 
fil-paragrafu 1, għandhom jintuŜaw 
indikaturi tal-prestazzjoni. Dawk l-
indikaturi huma stabbiliti fl-Anness I. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 4 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ EUR 2,522 biljuni, li minnhom 
EUR 1,4 biljun se jiāi allokat għall-
istrumenti finanzjarji. 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ [EUR 2,522 biljuni], li minnhom 
tal-anqas 60 % se jiāi allokat għall-
istrumenti finanzjarji. Il-Kummissjoni 
tista' tiddeëiedi, permezz ta' atti delegati, li 
ŜŜid is-sehem allokat għall-istrumenti 
finanzjarji fil-kaŜ ta' Ŝbilanëi sinifikanti 
fid-domanda/forniment jew jekk fondi 
addizzjonali minn sorsi oħra isiru 
disponibbli. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 4 – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-pakkett finanzjarju stabbilit taħt dan 
ir-Regolament jista' jkopri wkoll l-ispejjeŜ 
tal-attivitajiet preparatorji, ta' monitoraāā, 
kontroll, verifika u evalwazzjoni li huma 
meħtieāa għall-āestjoni tal-Programm u l-
kisba tal-għanijiet tiegħu;  b’mod 
partikolari, studji, laqgħat ta’ esperti, 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluŜa l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiëi tal-
Unjoni sakemm ikunu relatati mal-
għanijiet āenerali ta’ dan il-Programm, 
spejjeŜ konnessi man-netwerks tal-IT li 
jiffukaw fuq l-ipproëessar u l-iskambju ta’ 
informazzjoni, flimkien mal-ispejjeŜ l-
oħra kollha ta’ assistenza amministrattiva 
u teknika sofferti mill-Kummissjoni għall-
āestjoni tal-Programm. 

2. Il-pakkett finanzjarju stabbilit taħt dan 
ir-Regolament jista' jkopri wkoll l-ispejjeŜ 
tal-attivitajiet preparatorji, ta' monitoraāā, 
kontroll, verifika u evalwazzjoni li huma 
meħtieāa għall-āestjoni tal-Programm u l-
kisba tal-għanijiet tiegħu, b'mod 
partikolari: 

 - studji, 

 - laqgħat ta' esperti, 
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 - azzjonijiet ta’ informazzjoni u 

komunikazzjoni, inkluŜa l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiëi tal-
Unjoni sakemm ikunu relatati mal-
għanijiet āenerali ta’ dan il-Programm, 

 - spejjeŜ konnessi man-netwerks tal-IT li 
jiffukaw fuq l-ipproëessar u l-iskambju ta’ 
informazzjoni, 

 - spejjeŜ oħra ta’ assistenza 
amministrattiva u teknika sofferti mill-
Kummissjoni għall-āestjoni tal-Programm. 
Dawn l-ispejjeŜ m'għandhomx jeëëedu l-
5% tal-valur tal-pakkett finanzjarju. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 5 paragrafu 1 punt -a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) Il-pajjiŜi u t-territorji extra-Ewropej 
imsemmija fid-DeëiŜjoni 2001/822/KE tal-
Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2001 dwar l-
assoëjazzjoni tal-pajjiŜi u t-territorji lil 
hinn mill-baħar mal-Komunità Ewropea 
(DeëiŜjoni dwar Assoëjazzjoni lil hinn 
mill-baħar); 

 _______________ 

 1 ĀU L 314, 30.11.2001, p.1. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 5 – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Entitajiet stabbiliti fil-pajjiŜi msemmija 
fil-Paragrafu 1, fil-kaŜ li l-kondizzjonijiet 
f’dak il-paragrafu ma jiāux sodisfatti jew 
meta l-pajjiŜi jiddeëiedu li ma jisseħbux 
fil-programm, jew entitajiet stabbiliti 
f’pajjiŜi terzi oħra jistgħu jipparteëipaw fl-

2. Entità stabbilita f’pajjiŜ imsemmi fil-
Paragrafu 1 tista’ tipparteëipa f’partijiet 
tal-Programm fejn dak il-pajjiŜ 
jipparteëipa skont il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-ftehimiet rispettivi deskritti 
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azzjonijiet skont il-Programm. fil-Paragrafu 1. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 5 – paragrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Tali entitajiet ma għandhomx ikunu 
intitolati li jirëievu kontribuzzjonijiet 
finanzjarji tal-Unjoni, minbarra meta 
jkun indispensabbli għall-Programm, 
b’mod partikolari f’termini ta’ 
kompetittività u aëëess għas-swieq għall-
intrapriŜi tal-Unjoni. Dik l-eëëezzjoni ma 
għandhiex tapplika għal entitajiet li 
jagħmlu l-qligħ. 

imħassar 

(Ara l-Artikolu 5a (ādid)) 
 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 
Artikolu 5a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 5a 

 Parteëipazzjoni ta’ entitajiet ta’ pajjiŜi li 
mhux qed jipparteëipaw 

 1. Fil-partijiet tal-Programm li fih pajjiŜ 
imsemmi fl-Artikolu 5 ma jipparteëipax, l-
entitajiet stabbiliti f'dak il-pajjiŜ jistgħu 
jipparteëipaw. L-entitajiet stabbiliti 
f’pajjiŜi terzi oħra wkoll jistgħu 
jipparteëipaw fl-azzjonijiet taħt il-
Programm. 

 2. L-entitajiet imsemmija fil-Paragrafu 1 
ma għandhomx ikunu intitolati li jirëievu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Unjoni, 
minbarra fejn dan huwa essenzjali għall-
Programm, b'mod partikolari f'termini ta' 
kompetittività u aëëess għas-swieq għall-
intrapriŜi tal-Unjoni. Dik l-eëëezzjoni ma 
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għandhiex tapplika għal entitajiet li 
jagħmlu l-qligħ. 

(Ara l-Artikolu 5 paragrafu 2) 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 6 – titolu 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Azzjonijiet biex jittejbu l-kundizzjonijiet 
qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà 
tal-intrapriŜi tal-Unjoni 

L-azzjonijiet biex itejbu l-kundizzjonijiet 
qafas għall-kompetittività u s-sostenibilità 
tal-intrapriŜi tal-Unjoni partikolarment 
SMEs  
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Proposta għal regolament 
Artikolu 6 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tappoāāa 
azzjonijiet biex titjieb u tissaħħaħ il-
kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriŜi 
tal-Unjoni, partikolarment l-SMEs, sabiex 
tittejjeb l-effettività, il-koerenza u l-
konsistenza tal-politiki nazzjonali għall-
promozzjoni tal-kompetittività u s-
sostenibbilità u t-tkabbir tal-intrapriŜi fl-
Ewropa. 

1. Il-Kummissjoni għandha tappoāāa 
azzjonijiet biex jitjiebu l-kundizzjonijiet 
qafas għall-kompetittività u s-sostenibilità 
tal-intrapriŜi tal-Unjoni, partikolarment l-
SMEs, sabiex tittejjeb l-effettività, il-
koerenza u l-konsistenza tal-politiki 
nazzjonali għall-promozzjoni tal-
kompetittività u s-sostenibbilità u t-tkabbir 
tal-intrapriŜi fl-Ewropa, b'attenzjoni 
speëifika fuq intrapriŜi b'rata għolja ta' 
tkabbir potenzjali. 

2. Il-Kummissjoni tista tappoāāa l-
azzjonijiet maħsuba biex jiŜviluppaw 
strateāiji āodda ta' kompetittività. Dawn l-
azzjonijiet jistgħu jinkludu dawn li āejjin: 

2. Il-Kummissjoni tista tappoāāa l-
azzjonijiet maħsuba biex jiŜviluppaw 
strateāiji āodda ta' kompetittività u ta' 
Ŝvilupp tan-negozju. Dawn l-azzjonijiet 
jistgħu jinkludu dawn li āejjin: 

(a) miŜuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbilità tal-intrapriŜi, inkluŜi 
reŜiljenza għad-disastri u biex ikun Ŝgurat 
l-iŜvilupp ta’ infrastrutturi xierqa, gruppi 

(a) miŜuri li jtejbu d-disinn, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
politiki li jaffettwaw il-kompetittività u s-
sostenibbiltà tal-intrapriŜi u biex 
jappoāājaw in-netwerks kummerëjali, l-
operat u l-kollaborazzjoni transnazzjonali 
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ta’ klassi mondjali u netwerks 
kummerëjali, kundizzjonijiet ta’ qafas u 
Ŝvilupp ta’ prodotti, servizzi u proëessi 
sostenibbli; 

ta’ gruppi u l-iŜvilupp ta’ prodotti, servizzi 
u proëessi sostenibbli; 

 (aa) miŜuri li jtejbu l-kundizzjonijiet qafas 
għall-intrapriŜi, partikolarment permezz 
tat-tnaqqis tal-piŜ amministrattiv. Dawn 
il-miŜuri jistgħu jinkludu, fost oħrajn: 

 - appoāā biex titwaqqaf tabella ta' 
valutazzjoni regolari li tkejjel l-impatt ta' 
regolamentazzjoni relevanti tal-UE fuq il-
kundizzjonijiet qafas għall-intrapriŜi, 
partikolarment l-SMEs, 

 - it-twaqqif ta' jew l-appoāā għal grupp ta’ 
esperti indipendenti biex jagħti pariri lill-
Kummissjoni dwar it-tnaqqis tal-piŜijiet 
amministrattivi u s-simplifikazzjoni tar-
regolamentazzjoni tal-Unjoni, 

 - tagħrif u skambju tal-aqwa prattiki 
relatati mal-applikazzjoni sistematika ta' 
test tal-SME fit-traspoŜizzjoni tal-
leāiŜlazzjoni tal-UE fil-liāi nazzjonali,  

(b) miŜuri li jinkoraāāixxu l-kooperazzjoni 
fit-tfassil tal-politika u l-iskambju ta’ 
prattiki tajbin fost l-Istati Membri, pajjiŜi 
oħra parteëipanti fil-Programm u l-
kompetituri ewlenin tal-Unjoni, u li 
jindirizzaw ukoll aspetti tal-politiki tal-
kompetittività internazzjonali. 

(b) miŜuri li jinkoraāāixxu l-kooperazzjoni 
fit-tfassil tal-politika u l-iskambju ta’ 
prattiki tajbin fost l-Istati Membri, pajjiŜi 
oħra parteëipanti fil-Programm u s-sħab 
tan-negozju globali ewlenin tal-Unjoni, u 
li jindirizzaw ukoll aspetti tal-politiki tal-
kompetittività internazzjonali. 

(c) appoāā għall-SMEs għall-iŜvilupp tal-
politika u l-kooperazzjoni bejn dawk li 
jfasslu l-politika, partikolarment bil-ħsieb li 
jittejjeb it-tħaffif tal-aëëess għall-
programmi u l-miŜuri jkunu ta’ sostenn tal-
SMEs. 

(c) appoāā għall-SMEs għall-iŜvilupp tal-
politika bbaŜata fuq l-evidenza u l-
kooperazzjoni bejn dawk li jfasslu l-
politika u ma' organizzazzjonijiet li 
jirrappreŜentaw l-SMEs, partikolarment 
bil-ħsieb li jittejjeb it-tħaffif tal-aëëess 
għall-programmi fil-livell tal-Unjoni, 
nazzjonali u reājonali, inkluŜ 
Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali, u 
biex il-miŜuri jkunu ta’ sostenn għall-
SMEs . 

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoāāa 
inizjattivi li jaëëelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi bbaŜati fuq l-
attivitajiet transsettorjali f’Ŝoni 
karatterizzati minn proporzjon għoli ta’ 

3. Il-Kummissjoni tista’ tappoāāa 
inizjattivi li jaëëelleraw il-ħolqien tal-
industriji kompetittivi bbaŜati, fejn xieraq, 
fuq l-attivitajiet transsettorjali f’Ŝoni 
karatterizzati minn proporzjon għoli ta’ 
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SMEs u b'kontribuzzjoni għoli lejn il-PDG 
tal-Unjoni. Dawn l-inizjattivi għandhom 
jistimulaw l-iŜvilupp ta’ swieq āodda u l-
provvista ta' prodotti u servizzi bbaŜati fuq 
l-aktar mudelli kummerëjali kompetittivi 
jew fuq ktajjen ta’ valur modifikati. Dawn 
għandhom jinkludu inizjattivi li jtejbu l-
produttività, l-effiëjenza tar-riŜorsi, is-
sostenibilità u r-responsabilità soëjali 
korporattiva. 

SMEs u b'kontribuzzjoni għolja lejn il-
PDG tal-Unjoni. Dawn l-inizjattivi 
għandhom jistimulaw l-iŜvilupp ta’ swieq 
āodda u l-adozzjoni ta’ mudelli ta’ 
negozju āodda kif ukoll l-uŜu 
kummerëjali ta’ ideat relevanti għal 
prodotti u servizzi āodda. Dawn għandhom 
jinkludu inizjattivi li jtejbu l-produttività, l-
effiëjenza tar-riŜorsi u tal-enerāija, is-
sostenibilità u r-responsabilità soëjali 
korporattiva.  

 3a. Il-Kummissjoni tista’ tappoāāja wkoll 
attivitajiet speëifiëi għas-settur għal dawn 
l-għanijiet, f’Ŝoni karatterizzati minn 
proporzjon għoli ta’ SMEs u b’kontribut 
għoli għall-PDG tal-Unjoni, bħas-settur 
tat-turiŜmu. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 7 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

1. Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-imprenditorija u 
għall-kultura intraprenditorjali billi 
tnaqqas l-ostakli biex jitwaqqfu l-
intrapriŜi u ttejjeb il-kundizzjonijiet ta’ 
qafas li jaffettwaw l-iŜvilupp tal-
intraprenditorija. Il-Kummissjoni għandha 
tappoāāa ambjent tan-negozju favorevoli 
għall-bidu, l-iŜvilupp, it-tkabbir, it-
trasferiment tan-negozju u t-tieni ëans tal-
intrapriŜi. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Għandha tiāi stabbilita azzjoni “Erasmus 
għal intraprendituri ŜgħaŜagħ” bl-għan li 
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jiāu Ŝviluppati l-ħiliet u l-attitudnijiet 
intraprenditorjali. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 7 – paragrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni tista tappoāāa miŜuri 
tal-Istati Membri li jiŜviluppaw 
edukazzjoni, ħiliet u attitudnijiet 
intraprenditorjali, b' mod partikolari fost 
intraprendituri potenzjali u āodda. 

3. Il-Kummissjoni tista tappoāāa miŜuri 
tal-Istati Membri li jiŜviluppaw 
edukazzjoni, ħiliet, mentalitajiet u 
attitudnijiet intraprenditorjali, b' mod 
partikolari fl-edukazzjoni u t-taħriā kif 
ukoll fost intraprendituri potenzjali u 
āodda. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-Kummissjoni tista' tieħu miŜuri biex 
issaħħaħ l-edukazzjoni ta' imprendituri 
possibbli bil-programmi tat-Tagħlim tul 
il-Ħajja jew l-Erasmus għal Kulħadd, 
partikolarment Erasmus għal 
intraprendituri ŜgħaŜagħ, sabiex ittejjeb 
il-kapaëità teknoloāika u l-āestjoni tal-
intrapriŜa tagħhom. 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 
Artikolu 8 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tappoāāja 
azzjonijiet li għandhom l-għan li jtejbu l-
aëëess tal-SMEs għall-finanzjament fil-
faŜijiet tagħhom tal-bidu u t-tkabbir 

1. Il-Kummissjoni għandha tappoāāja 
azzjonijiet li għandhom l-għan li 
jiffaëilitaw u jtejbu l-aëëess tal-SMEs 
għall-finanzjament fil-faŜijiet tagħhom tal-
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filwaqt li jikkomplementaw l-uŜu tal-
istrumenti finanzjarji mill-Istati Membri 
għall-appoāā tal-SMEs fil-livell nazzjonali 
u reājonali. Sabiex tkun Ŝgurata l-
kumplimentarjetà, dawn l-azzjonijiet se 
jkunu kkoordinati mill-qrib ma' dawk li 
jitwettqu fil-qafas tal-politika ta' koeŜjoni u 
fuq il-livell nazzjonali. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jimmiraw li jistimolaw il-
provvista tal-finanzi tal-ekwità u d-dejn. 

bidu, tat-tkabbir kif ukoll fil-faŜijiet ta’ 
trasferiment, filwaqt li jikkomplementaw 
l-uŜu tal-istrumenti finanzjarji mill-Istati 
Membri għall-appoāā tal-SMEs fil-livell 
nazzjonali u reājonali. Sabiex tkun Ŝgurata 
l-kumplimentarjetà, dawn l-azzjonijiet se 
jkunu kkoordinati mill-qrib ma' dawk li 
jitwettqu fil-qafas tal-politika ta' koeŜjoni, 
ta’ Orizzont 2020 u fuq il-livell nazzjonali 
jew reājonali. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jimmiraw li jistimolaw il-
provvista u l-adozzjoni ta’ finanzjament 
kemm ta' ekwità, li jista' jinkludi 
finanzjament tal-bidu, angel funding, u 
finanzjament ta' kwaŜi ekwità kif ukoll 
tad-dejn. Il-Kummissjoni tagħti attenzjoni 
lill-viŜibbiltà tal-finanzjament 
Komunitarju mogħti lill-SMEs sabiex 
tiŜgura li l-appoāā tal-Unjoni Ewropea 
jkun magħruf u rikonoxxut.  

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

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

 Il-Kummissjoni tista' teŜamina wkoll il-
possibbiltà li tiŜviluppa strumenti 
finanzjarji innovattivi oħra, bħal crowd 
funding, suāāetti għad-domanda tas-suq. 

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-Artikoli 14a u 14b. 

 

Emenda  63 

Proposta għal regolament 
Artikolu 9 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha ŜŜomm l-
appoāā tagħha għan-Netwerk Ewropa 
għall-IntrapriŜa sabiex ikompli t-titjib fil-

1. Il-Kummissjoni għandha tkompli bl-
appoāā tagħha għan-Netwerk Ewropa 
għall-IntrapriŜi sabiex ikompli t-titjib fil-
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kompetittività tal-SMEs u l-aëëess għas-
swieq. 

kompetittività tal-SMEs u l-aëëess għas-
swieq bi qbil mal-Artikolu 9a. 

2. Il-Kummissjoni tista’ tappoāāja 
azzjonijiet biex jittejjeb l-aëëess tal-SMEs 
għas-Suq Uniku inkluŜi l-għoti ta’ 
informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni. 

2. Il-Kummissjoni tappoāāja azzjonijiet 
biex jittejjeb l-aëëess tal-SMEs għas-Suq 
Uniku inkluŜi l-għoti ta’ informazzjoni u s-
sensibilizzazzjoni dwar inizjattivi, 
programmi u leāiŜlazzjoni tal-UE, inkluŜ 
bl-għan li tiffaëilita konformità mar-
rekwiŜiti u l-istandards tal-UE. 

3. Il-miŜuri speëifiëi għandhom l-għan li 
jiffaëilitaw l-aëëess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni u li jsaħħu servizzi ta’ 
appoāā eŜistenti f 'dawk is-swieq. L-SMEs 
jistgħu jirëievu appoāā permezz tal-
Programm dwar l-istandards u d-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali f’pajjiŜi terzi ta’ 
prijorità. 

3. Il-miŜuri speëifiëi għandhom l-għan li 
jiffaëilitaw l-aëëess tal-SMEs għas-swieq 
barra l-Unjoni u li jsaħħu servizzi ta’ 
appoāā eŜistenti f 'dawk is-swieq. L-SMEs 
jistgħu jirëievu appoāā permezz tal-
Programm fir-rigward ta' informazzjoni 
dwar l-ostakli eŜistenti dwar id-dħul fis-
suq kif ukoll dwar l-akkwist pubbliku, l-
istandards, l-opportunitajiet u d-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali u prodëeuri tad-
dwana f’pajjiŜi terzi ta’ prijorità. Dawn il-
miŜuri għandhom jikkomplementaw iŜda 
mhux jiddupplikaw attivitajiet eŜistenti ta' 
promozzjoni tal-kummerë. 

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

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

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 
Artikolu 9a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 9a 

 In-Netwerk Ewropew għall-IntrapriŜi 

 1. Il-Kummissjoni tiŜgura li l-attivitajiet 
tan-Netwerk Ewropew għall-IntrapriŜi 
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("in-Netwerk") ikomplu u jissaħħu. In-
Netwerk għandu jipprovdi servizzi 
integrati ta' sostenn għan-negozju għal 
SMEs tal-Unjoni li jfittxu li jesploraw l-
opportunitajiet fis-Suq Uniku u fil-pajjiŜi 
terzi. 

 2. B’kunsiderazzjoni tal-esperjenza u l-
ħiliet stabbiliti tan-netwerks ta’ appoāā 
għan-negozji nazzjonali eŜistenti, 
azzjonijiet skont in-Netwerk jistgħu 
jinkludu, imma mhumiex ristretti għal, 
dawn li āejjin 

 (a) informazzjoni u parir, inkluŜ dwar 
servizzi ta’ internazzjonalizzazzjoni fis-
Suq Uniku u fil-pajjiŜi terzi, 
kooperazzjoni kummerëjali, feedback, 
opportunitajiet ta' finanzjament, aëëess 
għall-finanzi u skemi relatati ta' kowëing 
u ta' mentoring; 

 (b) servizzi għall-innovazzjoni u għat-
trasferiment kemm ta' teknoloāija kif 
ukoll ta' għarfien; servizzi sabiex jiŜdied l-
aëëess tal-SMEs għall-effiëjenza fl-uŜu 
tal-enerāija, il-klima u l-kompetenza 
ambjentali; 

 (c) servizzi li jinkoraāāixxu l-
parteëipazzjoni tal-SMEs fil-programmi 
tal-Unjoni, inkluŜ Orizzont 2020 u l-
Fondi Strutturali. 

 (d) appoāā għat-titjib ta’ kapaëitajiet ta’ 
āestjoni sabiex tiŜdied il-kompetittività tal-
SMEs; 

 3. Is-servizzi mogħtija min-Netwerk f’isem 
programmi oħra tal-Unjoni għandhom 
ikunu ffinanzjati minn dawk il-
programmi. 

 4. In-Netwerk m'għandux jieħu post jew 
jiddupplika, imma għandu 
jikkumplimenta l-attività tal-
organizzazzjonijiet eŜistenti attivi fl-
appoāā lin-negozju tal-SME. Bl-għan li 
jiāu adottati miŜuri addizzjonali li jtejbu r-
rendiment tan-Netwerk, il-Kummissjoni 
se tevalwa l-effikaëja, il-governanza u d-
distribuzzjoni āeografika tagħha bl-għan 
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li ttejjeb l-adozzjoni mill-SMEs tas-
servizzi proposti kif ukoll tiŜgura 
distribuzzjoni āeografika aktar bilanëjata. 

 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 
Artikolu 10 − paragrafi 1, 1a (ādid) u 1b (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sabiex ikun implimentat il-Programm, 
il-Kummissjoni għandha tadotta programm 
ta’ ħidma annwali f’konformità mal-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-
Artikolu 16(2). Il-programmi ta’ ħidma 
annwali għandhom jistipulaw l-għanijiet li 
jridu jintlaħqu, ir-riŜultati mistennija u l-
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-monitoraāā tal-
effettività fit-twettiq tal-eŜiti u l-kisbiet tal-
għanijiet. Dawn għandhom jinkludu 
għotjiet għall-prijoritajiet, il-kriterji 
essenzjali ta’ valutazzjoni u r-rata massima 
tal-kofinanzjament. 

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta’ ħidma annwali permezz ta' 
atti delegati f’konformità mal-Artikolu 18. 
Il-programmi ta’ ħidma annwali għandhom 
jistipulaw l-għanijiet li jridu jintlaħqu, 
abbaŜi ta' konsultazzjonijiet minn qabel, 
ir-riŜultati mistennija u l-metodu ta’ 
implimentazzjoni, l-ammont totali tagħhom 
u indikaturi xierqa għall-monitoraāā tal-
effettività fit-twettiq tal-eŜiti u l-kisbiet tal-
għanijiet. Dawn għandhom jinkludu 
għotjiet għall-prijoritajiet, il-kriterji 
essenzjali ta’ valutazzjoni u r-rata massima 
tal-kofinanzjament. 

 1a. Il-Kummissjoni se timplimenta l-
programmi ta' ħidma annwali msemmija 
fil-paragrafu 1 billi tistabbilixxi: 

 (a) deskrizzjoni tal-azzjonijiet li 
għandhom jiāu ffinanzjati; 

 (b) indikazzjoni tal-ammont allokat għal 
kull azzjoni; 

 (c) skeda ta' implimentazzjoni indikattiva. 

 1b. Il-miŜuri msemmija fil-paragrafu 1a 
għandhom jiāu adottati skont il-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-
Artikolu 16(2). 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 10 - paragrafu 1c (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1c. Il-Kummissjoni tista' tippromovi t-
twaqqif ta' sistemi online integrati u faëli 
jintuŜaw li jipprovdu informazzjoni dwar 
programmi relevanti għall-SMEs, filwaqt 
li jiŜguraw li dawn ma jkunux 
dupplikazzjoni ta' portals eŜistenti. 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 
Artikolu 11 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Flimkien mal-miŜuri koperti mill-
programm ta’ ħidma msemmija fl-
Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha 
twettaq b’mod regolari miŜuri ta’ sostenn, 
inkluŜi dawn li āejjin: 

1. Flimkien mal-miŜuri koperti mill-
programm ta’ ħidma msemmija fl-
Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha 
twettaq b’mod regolari miŜuri ta’ sostenn, 
inkluŜi dawn li āejjin: 

(a) l-analiŜi u l-monitoraāā ta’ kwistjonijiet 
tal-kompetittività settorjali u transsettorjali; 

(a) l-analiŜi u l-monitoraāā ta’ kwistjonijiet 
tal-kompetittività settorjali u transsettorjali; 

(b) l-identifikazzjoni ta’ prattiëi tajbin u 
approëëi ta' politika, u l-iŜvilupp ulterjuri 
tagħhom; 

(b) l-identifikazzjoni u t-tixrid ta’ prattiëi 
tajbin u approëëi ta' politika, u l-iŜvilupp 
ulterjuri tagħhom; 

(c) evalwazzjonijiet tal-impatt tal-miŜuri 
tal-Unjoni ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriŜi, bil-ħsieb li jiāu 
identifikati oqsma ta’ leāiŜlazzjoni 
eŜistenti li jeħtiāilhom jiāu ssimplifikati, 
jew oqsma li fihom hemm bŜonn li jiāu 
propost miŜuri leāiŜlattivi āodda; 

(c) kontrolli tal-adegwatezza tal-
leāiŜlazzjoni eŜistenti u evalwazzjonijiet 
tal-impatt tal-miŜuri āodda tal-Unjoni li 
huma ta’ rilevanza partikolari għall-
kompetittività tal-intrapriŜi, bil-ħsieb li jiāu 
identifikati oqsma ta’ leāiŜlazzjoni 
eŜistenti li jeħtiāilhom jiāu ssimplifikati, u 
li jiŜguraw li l-piŜijiet fuq l-SMEs jiāu 
minimizzati f’oqsma li fihom qed jiāu 
proposti miŜuri leāiŜlattivi āodda; Sistemi 
eħfef għall-eŜenzjonijiet speëifiëi għall-
SMEs jew għall-intrapriŜi mikro 
għandhom ikunu ppruvati mit-test tal-
SMEs u m'għandhomx jinterferixxu mar-
rekwiŜiti fundamentali tax-xogħol dwar 
is-saħħa u s-sigurtà tal-UE, id-drittijiet 
fundamentali tal-ħaddiema tal-UE jew il-
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prinëipji fundamentali  tal-leāiŜlazzjoni 
ambjentali tal-UE; 

(d) l-evalwazzjoni tal-leāislazzjoni li 
taffettwa l-intrapriŜi, il-politika speëifika 
industrijali u l-miŜuri relatati mal-
kompetittività. 

(d) l-evalwazzjoni tal-leāiŜlazzjoni li 
taffettwa l-intrapriŜi, b’mod partikolari l-
SMEs, il-politika industrijali u l-miŜuri 
relatati mal-kompetittività. 

 (da) is-segwitu u l-valutazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-prinëipju Aħseb l-
Ewwel fiŜ-śgħir kif stipulat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummisssoni 
“Aħseb l-Ewwel fiŜ-śgħir – Att dwar in-
Negozji Ŝ-śgħar għall-Ewropa” tal-
25 ta' Āunju 2008. 

2. Dawn il-miŜuri ta’ appoāā imsemmija 
fil-Paragrafu 1 ma għandhomx 
neëessarjament jiffurmaw parti mill-
programmi ta’ ħidma annwali msemmija 
fl-Artikolu 10. 

2. Dawn il-miŜuri ta’ appoāā imsemmija 
fil-Paragrafu 1 ma għandhomx 
neëessarjament jiffurmaw parti mill-
programmi ta’ ħidma annwali msemmija 
fl-Artikolu 10 u ma għandhomx jiswew 
aktar minn [2.5 %] tal-pakkett finanzjarju 
tal-programm. 

Emenda  68 

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
annwali ta’ monitoraāā li jeŜamina l-
effiëjenza u l-effettività tal-attivitajiet 
appoāāati skont l-implimentazzjoni 
finanzjarja, ir-riŜulati 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-appoāā 
lill-għanijiet tat-tibdil fil-klima sakemm 
dan il-ābir ta’ din l-informazzjoni ma 
joħloqx piŜ amministrattiv mhux āustifikat 
għall-SMEs. 

2. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
annwali ta’ monitoraāā li jeŜamina l-
effiëjenza u l-effettività tal-attivitajiet 
appoāāati skont l-implimentazzjoni 
finanzjarja, ir-riŜultati u, fejn hu possibbli, 
l-impatt. Ir-rapport għandu jinkludi l-
informazzjoni baŜika dwar il-benefiëjarji 
tal-għotja u informazzjoni baŜika 
anonima dwar l-applikanti għal-għotja, 
jekk disponibbli. Ir-rapport għandu 
jinkludi wkoll informazzjoni dwar l-
ammont ta’ nfiq relatat mal-klima u l-
impatt fuq l-appoāā lill-għanijiet tal-bidla 
fil-klima sakemm dan il-ābir ta’ din l-
informazzjoni ma joħloqx piŜ 
amministrattiv mhux āustifikat għall-
SMEs. Ir-rapport annwali għandu jiāi 
ppreŜentat lill-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jsir disponibbli lill-
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pubbliku. 

Āustifikazzjoni 

L-informazzjoni dwar il-benefiëëjarji u l-applikanti tal-għotja tkun utli għall-evalwazzjoni tal-
għotjiet mogħtija taħt il-Programm. 
 

Emenda  69 

Proposta għal regolament 
Artikolu 12 – paragrafu 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Rapport tal-evalwazzjoni għandu jiāi 
stabbilit dwar l-impatti fit-tul u s-
sostenibbiltà tal-effetti tal-miŜuri li 
jikkontibwixxu għal deëiŜjoni dwar it-
tiādid possibbli, modifika jew sospensjoni 
ta’ xi miŜura sussegwenti. 

4. Rapport tal-evalwazzjoni ex-post għandu 
jiāi stabbilit dwar l-impatti fit-tul u s-
sostenibbiltà tal-effetti tal-miŜuri. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 12 – paragrafu 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Għandhom jiāu Ŝviluppati sett ta’ 
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni bħala 
baŜi biex ikunu eŜaminati safejn l-
għanijiet tal-azzjonijiet appoāāati mill-
Programm intlaħqu. Huma għandhom 
jitkejlu skont xenarji baŜi predefiniti li 
jirriflettu s-sitwazzjoni qabel l-
implimentazzjoni. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Ladarba l-indikaturi se jiāu definiti mill-koleāiŜlaturi f’dan ir-Regolament, ma hemmx il-
ħtieāa li jiāu Ŝviluppati aktar indikaturi. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 12 – paragrafu 6a (ādid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Sabiex il-fondi jaslu għand l-SMEs, 
għandha titqiegħed fis-seħħ sistema ta' 
monitoraāā biex ikun Ŝgurat li l-banek 
juŜaw il-fondi u l-garanziji biex iŜidu s-
self lill-SMEs. Dan jista' jinkludi skemi 
ta' rappurtar u kodiëi ta' kondotta għall-
banek li jsellfu lill-SMEs. Is-sistema ta’ 
monitoraāā għandha tiŜgura wkoll li 
mhux intrapriŜi ta’ daqs medju biss qed 
jirëievu self mill-fondi tal-Unjoni, iŜda 
anke dawk Ŝgħar u mikro. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 14 – paragrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

1. Strumenti finanzjarji skont il-Programm 
għandhom jitħaddmu bl-għan li jkun 
iffaëilitat l-aëëess għall-finanzi tal-SMEs 
fil-faŜijiet tagħhom tal-bidu, tat-tkabbir u 
tat-trasferiment mingħajr ebda distinzjoni 
bbaŜata fuq l-attività jew id-daqs tas-suq. 
L-istrumenti finanzjarji għandhom jinkludu 
faëilità ta’ ekwità u faëilità ta’ garanzija 
fuq self.  
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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, jiāu 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-

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-Ādid dwar 
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Regolament il-Ādid dwar il-Fondi 
Strutturali]], u għotjiet iffinanzjati mill-
Unjoni, inkluŜ taħt dan ir-Regolament. 

il-Fondi Strutturali]], u għotjiet iffinanzjati 
mill-Unjoni, inkluŜ taħt dan ir-Regolament. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-faëilitajiet ta’ ekwità u ta’ garanzija 
fuq self għandhom jikkumplimentaw l-
uŜu mill-Istati Membri tal-istrumenti 
finanzjarji għall-SMEs fil-qafas tal-
politika ta’ koeŜjoni, kif ukoll l-uŜu mill-
Istati Membri tal-istrumenti finanzjarji 
għall-SMEs taħt programmi 
promozzjonali nazzjonali. 

Āustifikazzjoni 

Għal raāunijiet ta’ ëarezza, dan it-test għandu jiāi mëaqlaq mill-Anness II għall-Artikolu 14. 
Barra minn hekk, il-faëijiet għandhom ikunu wkoll kumplimentari għall-istrumenti finanzjarji 
għall-SMEs taħt programmi promozzjonali nazzjonali. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 14 – paragrafu 2b (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. Il-faëilitajiet ta' garanzija tal-ekwità u 
ta’ self jistgħu, fejn adatt, jippermettu l-
ābir flimkien ta’ riŜorsi finanzjarji bl-
Istati Membri u/jew reājuni li jkunu lesti 
jikkontribwixxu parti mill-Fondi 
Strutturali allokati lilhom skont l-
[Artikolu 33(1)(a) tar-Regolament dwar 
il-Fondi Strutturali]. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-faëilitajiet ta’ ekwità u ta’ garanzija 
fuq self għandhom jikkonformaw mad-
dispoŜizzjnijiet dwar l-istrumenti 
finanzjarji stabbiliti fir-Regolament tal-
Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
tal-25 ta’ Āunju 2002 rigward ir-
Regolament Finanzjarju applikabbli 
għall-baāit āenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej1 u fl-Att Delegat li jissostitwixxi 
r-Regoli ta' Implimentazzjoni. 

 ______________ 

 1 ĀU L 248, 16.9.2002, p. 1. 

Āustifikazzjoni 

Għal raāunijiet ta’ ëarezza, dan it-test għandu jiāi trasferit mill-Anness II għall-Artikolu 14. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 14 – paragrafu 3b (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

Āustifikazzjoni 

Dan sabiex jiāi ëëarat li, filwaqt illi ma jistax jiāi mistenni minn intermedjarji finanzjarji li 
jiffirmaw għal strumenti finanzjarji kemm taħt il-COSME kif ukoll Orizzjont 2020, iŜ-Ŝewā 
Programmi għandhom jiāu koordinati mill-qrib sabiex joffru strument uniku għal 
intermedjarji u sabiex l-SMEs jiāu ggwidati għall-programm tal-appoāā li jikkorrispondi l-
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aħjar għall-ħtiāijiet tagħhom permezz ta' sors uniku ta' informazzjoni, eŜ. permezz ta' websajt 
iddedikat tal-UE. 
 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 
Artikolu 14 - paragrafu 3c (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3c. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miŜuri adegwati 
sabiex ixerrdu informazzjoni dwar l-
istrumenti finanzjarji disponibbli fost l-
SMEs u l-intermedjarji. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 14 – paragrafu 3d (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3d. L-introjti u r-ripagamenti relatati mat-
tieni parti tal-Faëilità għal Tkabbir Għoli 
u l-Innovazzjoni għall-SMEs taħt id-
DeëiŜjoni Nru 1639/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 2006 li tistabbilixxi 
Programm Kwadru għall-Kompetittività u 
l-Innovazzjoni (2007 sa 2013)1 għandhom 
jiāu assenjati lill-istrumenti finanzjarji ta’ 
dan il-Programm. 

 ______________ 

 1 ĀU L 310, 9.11.2006, p. 15.  

Āustifikazzjoni 

Għal raāunijiet ta’ ëarezza, dan it-test għandu jiāi trasferit mill-Anness II għall-Artikolu 14. 
L-introjti u r-ripagamenti relatati mal-GIF 2 għandhom jiāu assenjati lill-istrumenti 
finanzjarji ta’ dan il-Programm. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 14 – paragrafu 3e (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3e. L-istrumenti finanzjarji għall-SMEs 
għandhom jiāu implimentati b’konformità 
mal-liāi tal-Unjoni rilevanti dwar l-
għajnuna tal-Istat. Il-kondizzjonijiet għal 
kwalunkwe eskluŜjoni tal-istrumenti 
finanzjarji mir-regoli tal-għajnuna tal-
Istat għandhom jiāu ddikjarati b’mod ëar 
fil-linji gwida u l-manwali tal-Programm. 

Āustifikazzjoni 

Sabiex jiāu ssimplifikati l-proëeduri u jiāi ffaëilitat l-aëëess għall-COSME, il-kondizzjonijiet 
għal kwalunkwe eskluŜjoni tal-istrumenti finanzjarji minn regoli tal-għajnuna tal-istat 
(pereŜempju, il-limitu de minimis, jew kondizzjonijiet kuntrattwali) għandhom jiāu ddikjarati 
b'mod ëar fil-linji gwida u l-manwali tal-COSME. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 14 – paragrafu 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Skont l-Artikolu 18(4) tar-Regolament 
(EU) Nru XXXX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju l-Ādid], id-dħul u l-ħlasijiet 
āenerati minn strument finanzjarju wieħed 
għandhom jiāu assenjati għal dak l-
istrument finanzjarju. Għal strumenti 
finanzjarji li diāà huma stabbiliti fil-qafas 
finanzjarju pluriennali għall-perjodu 2007-
2013, id-dħul u l-ħlasijiet iāāenerati bl-
operazzjonijiet mibdija f’dak il-perjodu 
għandhom ikunu assenjati għall-istrument 
finanzjarju fil-perjodu 2014-2020. 

4. Skont l-Artikolu 18(3)(h) tar-
Regolament (UE) Nru XXXX/2012 [ir-
Regolament Finanzjarju l-Ādid], id-dħul u 
l-ħlasijiet āenerati minn strument 
finanzjarju wieħed għandhom jiāu assenjati 
għal dak l-istrument finanzjarju. Għal 
strumenti finanzjarji li diāà huma stabbiliti 
fil-qafas finanzjarju pluriennali għall-
perjodu 2007-2013, id-dħul u l-ħlasijiet 
iāāenerati bl-operazzjonijiet mibdija f’dak 
il-perjodu għandhom ikunu assenjati għall-
istrument finanzjarju fil-perjodu 2014-
2020. 
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Proposta għal regolament 
Artikolu 14a (ādid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 14a 

 Il-Faëilità tal-Ekwità għat-Tkabbir 

 1. Il-Faëilità tal-Ekwità għat-Tkabbir 
(EFG) tiffoka fuq il-fondi li jipprovdu: 
kapital ta’ riskju jew ta’ finanzjament 
intermedju, speëjalment f’forma ta’ self 
subordinat jew self fuq l-ekwità, lil 
intrapriŜi li qed jespandu jew li qegħdin 
fil-faŜi ta’ tkabbir, b’mod partikolari lil 
dawk li joperaw transkonfinalment, 
filwaqt li jkollhom il-possibbiltà li 
jagħmlu l-investimenti f’fondi ta’ 
finanzjament fi stadju bikri, flimkien mal-
mekkaniŜmu ta’ ābir ta’ fondi proprji 
għar-riëerka u l-innovazzjoni fil-qafas tal-
inizjattiva Orizzont 2020, u li jipprovdu 
faëilitajiet ta’ investiment konāunt għall-
investituri individwali. Fil-kaŜijiet ta’ 
investimenti fi stadju bikri, l-investiment 
tal-faëilità EFG m’għandux jaqbeŜ l-20 % 
tal-investiment totali tal-Unjoni, ħlief fil-
kaŜ ta’ fondi b’diversi faŜijiet jew ta’ 
“fond ta’ fondi”, li għalihom se jiāi 
pprovdut finanzjament mill-faëilità EFG 
u l-faëilità “riëerka u innovazzjoni” fuq 
baŜi prorata, abbaŜi tal-politika tal-
investiment tal-fondi. Il-Kummissjoni 
tevita l-kapital ta’ akkwist jew ta’ bdil 
maħsub għax-xoljiment ta’ intrapriŜa 
akkwistata. Il-Kummissjoni tista’ 
tiddeëiedi li temenda l-limitu ta’ 20 % fid-
dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq li qed 
jinbidlu.  

 2. L-EFG għandha tiāi implimentata 
bħala parti minn strument finanzjarju 
uniku tal-ekwità tal-Unjoni li tappoāāa t-
tkabbir tal-intrapriŜi tal-Unjoni u r-
riëerka u l-innovazzjoni mill-istadju bikri 
(inkluŜ il-kapital tal-bidu) sal-istadju tat-
tkabbir u appoāāata finanzjarjament 
minn Orizzont 2020 u l-Programm.. 

 L-EFG u l-Faëilità tal-Ekwità għar-
Riëerka u l-Innovazzjoni li se jkunu 
stabbiliti skont Orizzont 2020 se jagħmlu 
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uŜu mill-istess mekkaniŜmu. 

 3. L-appoāā għat-titlu tal-faëilità EFG isir 
fil-forma ta’ wieħed mill-investimenti li 
āejjin: 

 (a) direttament mill-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) jew entitajiet oħrajn 
fdati bl-implimentazzjoni f’isem il-
Kummissjoni; jew 

 (b) minn fondi ta’ fondi pubbliëi jew 
privati 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 pubbliëi 
nazzjonali u operaturi tal-kapital ta’ 
riskju attivi fil-livell reājonali u lokali. 

 4. L-EFG tinvesti f’fondi intermedji ta’ 
kapital ta’ riskju b'investimenti f’SMEs, 
āeneralment fil-faŜi ta’ espansjoni u ta’ 
tkabbir. L-investimenti fil-qafas tal-EFG 
huma investimenti fuq perjodu ta’ Ŝmien 
twil, jiāifieri li jinvolvu āeneralemnt 
parteëipazzjonijiet ta’ ħames snin sa 
ħmistax-il sena f’fondi ta’ kapital ta’ 
riskju. Fi kwalunkwe kaŜ, it-tul ta’ ħajja 
tal-investimenti affettwati fil-qafas tal-
EFG ma jaqbiŜx l-għoxrin sena mill-
iffirmar tal-ftehim bejn il-Kummissjoni u 
l-entità responsabbli mill-
implimentazzjoni tiegħu. 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 
Artikolu 14b (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 14b 

 Il-Faëilità ta’ Garanzija ta’ Self 

 1. Il-Faëilità ta’ Garanzija ta’ Self (LGF) 
għandha titħaddem mill-FEI jew entitajiet 
oħra fdati bl-implimentazzjoni f’isem il-
Kummissjoni. Il-faëilità għandha 
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tipprovdi: 

 (a) kontrogaranziji u arranāamenti oħra 
li jikkondividu r-riskju għal skemi ta’ 
garanzija; 

 (b) garanziji diretti u arranāamenti 
oħrajn li jikkondividu r-riskju għal 
kwalunkwe intermedjarju finanzjarju 
ieħor li jissodisfa l-kriterji ta’ eliāibbiltà; 

 2. L-LGF għandha tiāi implimentata 
bħala parti minn strument finanzjarju 
waħdieni tad-dejn tal-UE għat-tkabbir tal-
intrapriŜi tal-UE u riëerka u l-
innovazzjoni tal-intrapriŜi tal-UE, bl-uŜu 
tal-istess mekkaniŜmu tat-twassil bħal dik 
il-parti tal-SME mmexxija mid-domanda 
tal-Faëilità ta’ Garanzija għar-Riëerka u 
l-Innovazzjoni taħt Orizzjont 2020 (RSI 
II). 

 3. L- LGF għandha tikkonsisti minn: 

 (a) finanzjament ta’ dejn permezz ta’ 
garaziji fuq self, inkluŜ self subordinat u 
parteëipanti, jew kirja, li għandha tnaqqas 
id-diffikultajiet partikolari li l-SMEs 
iħabbtu wiëëhom magħhom biex ikollhom 
aëëess għall-finanzi jew minħabba r-
riskju għoli pperëepit tagħhom jew 
minħabba n-nuqqas ta' kollateral 
disponibbli biŜŜejjed tagħhom; 

 (b) it-titolizzazzjoni tal-portafolli ta’ 
finanzjament tad-dejn tal-SME, li 
għandha timmobilizza l-finanzjament 
addizzjonali tad-dejn għall-SMEs skont 
arranāamenti adatti ta’ kondiviŜjoni tar-
riskju mal-istituzzjonijiet identifikati. Is-
sostenn għal dawn it-tranŜazzjonijiet 
għandu jiddependi mill-impenn tal-
istituzzjonijiet minn fejn joriāina l-
finanzjament (originating institutions) li 
juŜaw parti sinifikanti mil-likwidità li 
jibqa' jew il-kapital immobilizzat għal self 
ādid lil SMEs f'perjodu ta' Ŝmien 
raāonevoli. L-ammont ta' dan il-
finanzjament ādid permezz ta' dejn 
għandu jiāi kkalkulat b'rabta mal-
ammont tar-riskju tal-portafoll iggarantit. 
Dan l-ammont u l-perijodu ta' Ŝmien 
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għandhom jiāu nnegozjati individwalment 
ma' kull istituzzjoni li toriāinah. 

 4. 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 tkopri 
wkoll self li jaqbeŜ l-EUR 150 000 fil-
kaŜijiet fejn l-SMEs ma jissodisfawx il-
kriterji biex ikunu eliāibbli taħt il-parti 
tal-SME ta’ Orizzont 2020 fil-faëilità ta’ 
Dejn, u b’maturità minima ta’ 12-il 
xahar. Il-Kummissjoni tista' tniedi 
azzjonijiet ta' komunikazzjoni immirati 
lejn l-SMEs. 

 5. L-LGF għandha tkun imfassla b’tali 
mod li jkun possibbli li wieħed jirrapporta 
dwar l-SMEs sostnuti, kemm f’termini tal-
għadd ta' self kif ukoll f'dak li hu volum 
ta' self. 
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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 
jikkonëerna tibdiliet fid-dettalji tal-
azzjonijiet speëifiëi stabbiliti fl-Anness II 
ta’ dan ir-Regolament jekk l-iŜviluppi 
ekonomiëi tas-suq jitolbu hekk jew skont 
ir-riŜultati miksuba mill-Faëilità ta’ 
Garanzija ta’ Self tal-Programm ta’ Qafas 
ta’ Kompetittività u Innovazzjoni (LGF) u 
l-Istrument tal-Qsim tar-Riskju (RSI) tas-7 
Programm Qafas għall-Faëilità Finanzjarja 
tal-Qsim tar-Riskju 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li taddotta atti ta’ delegazzjoni 
f’konformità mal-Artikolu 18 li 
jikkonëernaw tibdiliet fl-indikaturi fl-
Artikolu 2(2) u fl-Anness I, tibdiliet fil-
baāit għall-istrumenti finanzjarji fl-
Artikolu 4(1) u għall-istrumenti 
finanzjarji stess fl-Artikoli 14, 14a u 14b 
jekk l-iŜviluppi ekonomiëi tas-suq jitolbu 
hekk jew skont ir-riŜultati miksuba mill-
Faëilità ta’ Garanzija ta’ Self tal-Programm 
ta’ Qafas ta’ Kompetittività u Innovazzjoni 
(LGF) u l-Istrument tal-Qsim tar-Riskju 
(RSI) tas-7 Programm Qafas għall-Faëilità 
Finanzjarja tal-Qsim tar-Riskju. 

(Ara l-Artikoli 4(1), 14, 14a (ādid), 14b (ādid)) 
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Proposta għal regolament 
Anness I – Għan Āenerali 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Għan āenerali: 1. Li tissaħħaħ il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-Unjoni inkluŜ fis-
settur tat-turiŜmu 

Indikatur tal-impatt Sitwazzjoni attwali Mira u stadju fuq il-medda twila taŜ-Ŝmien 
(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-piŜ amministrattiv fuq l-SMEs 
(Għadd ta’ jiem li hemm bŜonn biex tiāi 
stabbilita intrapriŜa ādida) 

2009: -3.1% L-għadd ta’ jiem li hemm 
bŜonn biex tiāi stabbilita SME: sebat 
ijiem ta’ xogħol 

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

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

Tkabbir annwali ta' 6-7 % matul l-
aħħar snin 

Tkabbir annwali ta’ medja ta’ 8 % matul id-
deëennju li jmiss; Sal-2015, hija mmirata 
Ŝieda ta’ 50 % fil-produzzjoni 

 
 

Emenda  
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Għan āenerali: 1. li tissaħħaħ il-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-
SMEs  

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

Il-perëentwali ta' tkabbir tas-settur 
industrijali u tas-servizzi tas-setturi 
relatat mat-tkabbir tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG),  

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

Bidliet tal-piŜ amministrattiv fuq l-SMEs 
kemm dawk āodda kif ukoll dawk 
eŜistenti (Għadd ta’ jiem u spejjeŜ li 
hemm bŜonn biex tiāi stabbilita intrapriŜa 
ādida, il-ħin meħtieā għal kisba ta' 
liëenzji u permessi biex tinbeda u 
titwettaq l-attività speëifika ta’ intrapriŜa) 

L-għadd ta’ jiem li hemm bŜonn biex tiāi 
stabbilita SME fl-2011: 6.5 ijiem ta’ xogħol  

Tnaqqis ta’ għadd ta’ jiem li hemm bŜonn 
biex tiāi stabbilita SME għal tliet ijiem.  

 SpiŜa tal-bidu: € 379. Tnaqqis fl-ispejjeŜ tal-bidu għal € 100.1 

 L-għadd ta’ Stati Membri li jikkonformaw 
mal-mira tal-SBA sabiex jitnaqqas il-ħin 
meħtieā għall-kisba ta' liëenzji u permessi 
(inkluŜi l-permessi ambjentali) biex tinbeda u 
titwettaq l-attività speëifika ta' intrapriŜa 
għal xahar: 2 

L-għadd ta’ Stati Membri li jikkonformaw 
mal-mira tal-SBA sabiex jitnaqqas il-ħin 
meħtieā għall-kisba ta' liëenzji u permessi 
(inkluŜi l-permessi ambjentali) biex tinbeda u 
titwettaq l-attività speëifika ta' intrapriŜa 
għal xahar: 242 

 L-għadd ta’ Stati Membri b’punt ta' kuntatt 
uniku għal bidu tan-negozju sabiex l-
imprendituri jkunu jistgħu jwettqu l-

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



 
 PE519.316/ 56 

 MT 

  

proëeduri meħtieāa kollha (eŜ. ir-
reāistrazzjoni, it-taxxa, il-VAT u s-sigurtà 
soëjali) permezz ta’ punt ta’ kuntatt 
amministrattiv uniku, kemm jekk fiŜiku 
(uffiëëju), virtwali (web), jew it-tnejn fl-2009: 
18 

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

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

  __________________ 

  1 Il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill tal-
Kompetittività tal-31 ta’ Mejju 2011 inkluŜa 
talba lill-Istati Membri "biex inaqqsu Ŝ-
Ŝmien tal-bidu għall-intrapriŜi āodda għal 3 
ijiem u l-ispiŜa għal EUR 100 sal-2012. 

  2 Ir-reviŜjoni tal-SBA stiednet lill-Istati 
Membri biex "inaqqsu l-ħin meħtieā għall-
kisba ta' liëenzji u permessi (inkluŜi l-
permessi ambjentali) biex tinbeda u titwettaq 
l-attività speëifika ta' intrapriŜa għal xahar 
sal-aħħar tal-2013". 24 Stat Membru diāà 
naqqsu dan il-perjodu għal 3 xhur. 

  3 Skont il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill tar-
rebbiegħa tal-2006, "l-SM kollha jrid 
ikollhom punt ta’ kuntatt uniku jew 
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arranāament ekwivalenti sabiex il-
formalitajiet kollha biex tinbeda kumpanija 
jkunu jistgħu jitwettqu f'punt uniku." 

 

Emenda  86 

Proposta għal regolament 
Anness I – Għan Āenerali 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Għan āenerali: 2. Li titħeāāeā kultura imprenditorjali u jkunu promossi l-ħolqien u t-tkabbir tal-SMEs 

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

It-tkabbir tal-SME f’dawk li huma valur 
miŜjud u impjegati  

Fl-2010 l-SMEs pprovdew aktar minn 58 % 
tal-fatturat totali tal-UE (GVA); 

śieda fil-mira tal-Valur MiŜjud Gross tal-
SMEs ta’ 4 % fis-sena;  

Ir-rispons mill-SMEs u l-benefiëjarji 
finali l-oħra dwar il-valur miŜjud, l-
utilità u r-rilevanza tal-Programm (dan 
għandu jitkejjel fl-evalwazzjonijiet tal-
Programm) permezz tan-Netwerk 
Ewropew tal-IntrapriŜa (EEN) u 
stħarriāiet onlajn 

l-għadd totali tal-impjegati fl-SMEs: 
87,5 miljun (67 % tal-impjiegi fis-settur privat 
fl-UE) 

tkabbir annwali ta’ impjegati fl-SMEs ta' 1 % 

Ir-rata tad-dawran tal-SME (l-istart-ups 78 % ta’ sodisfazzjon u rispons poŜittiv dwar śieda ta’ aktar minn 80 % ta’ sodisfazzjon 
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u l-mortalità) il-valur miŜjud tal-EEN  fuq il-valur miŜjud tal-EEN  

 
 

Emenda  

Għan āenerali: 2. Li titħeāāeā kultura imprenditorjali u jkunu promossi l-ħolqien u t-tkabbir tal-SMEs 

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

It-tkabbir tal-SME f’dawk li huma valur 
miŜjud (Eurostat) 

Fl-2010 l-SMEs pprovdew aktar minn 58 % 
tal-fatturat totali tal-UE (GVA); 

śieda fil-mira tal-Valur MiŜjud Gross tal-
SMEs ta’ 4 % fis-sena;  

Bidliet fir-rata ta' impjiegi tal-SME 
(Eurostat) 

L-għadd totali tal-impjegati fl-SMEs fl-2010: 
87,5 miljun (67 % tal-impjiegi fis-settur privat 
fl-UE) 

tkabbir annwali ta’ impjegati fl-SMEs ta' 1 % 

Bidliet fil-proporzjon ta’ ëittadini tal-UE 
li jixtiequ jaħdmu għal rashom. 

Ië-cifri mill-2007 u l-2009 huma stabbli 
f'45% 

śieda fin-numru ta’ ëittadini tal-Unjoni li 
jixtiequ jkunu jaħdmu għal rashom sa 50-
55% 
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Emenda  87 

Proposta għal regolament 
Anness I – Għan Speëifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-UE, inkluŜ fis-
settur tat-turiŜmu 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Għan speëifiku:  Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-UE 
inkluŜ fis-settur tat-turiŜmu  

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-Ŝmien (riŜultat) 
2017 

Attivitajiet biex titjieb il-Kompetittività   

L-għadd ta’ miŜuri ta' simplifikazzjoni 
adottati 

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

Madwar seba’ miŜuri ta’ simplifikazzjoni fis-
sena.  

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

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

Livell ta’ adozzjoni minn kumpaniji tal- Madwar 35 000 ISO 14001 ëertifikazzjonijiet L-għadd sinifikanti tal-kumpaniji 
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produzzjoni sostenibbli Ewropea u l-
għodod tal-produzzjoni, inkluŜi l-EMAS, 
l-ekotikketta, u l-ekodisinn 

tal-EMS u 4 500 reāistrazzjoni tal-EMAS, 
18 000 liëenzja għall-Ekotikketta tal-UE 

jimmonitorjaw il-prestazzjoni tagħhom, 
japplikaw sistemi ta’ āestjoni ambjentali u 
jiksbu titjib fil-produttività tar-riŜorsi u l-
prestazzjoni ambjentali. Parti sinifikanti tal-
produzzjoni tikkonsisti fi prodotti li huma 
effiëjenti fir-riŜorsi u ekoloāiëi 

 
 

Emenda  

Għan speëifiku:  Li jittejbu l-kondizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriŜi tal-Unjoni, 
partikolarment SMEs, inkluŜ is-settur tat-turiŜmu; 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-
Ŝmien (2017) 

Mira fit-tul (2020) 

Attivitajiet biex titjieb il-
Kompetittività  

   

L-għadd ta’ miŜuri ta' 
simplifikazzjoni adottati 

Il-Programm Attwali ta' 
Simplifikazzjoni tal-Kummissjoni 
kull sena jgħaddi informazzjoni 
fl-Anness II tal-Programm ta' 
Ħidma tal-Kummissjoni (CWP).  
Kien hemm medja ta' bejn 5 u 10 
miŜuri ta' simplifikazzjoni kull 
sena f'dawn l-aħħar ftit snin. 

Madwar seba’ miŜuri ta’ 
simplifikazzjoni fis-sena. 

Madwar seba’ miŜuri ta’ 
simplifikazzjoni fis-sena. 

L-għadd ta’ verifiki ta’ Verifika ta'"prestazzjoni" Sa tliet verifiki ta' prestazzjoni Sa ħames verifiki ta' 
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“prestazzjoni” fuq 
leāiŜlazzjonijiet dwar politiki 
industrijali/prodotti 
industrijali  

minnhom tnediet fl-2012 għall-
politiki industrijali (approvazzjoni 
tat-tip għal vetturi bil-mutur). 

mnedija prestazzjoni mnedija 

L-għadd ta’ Stati Membri li 
juŜaw l-ittestjar tal-prova tal-
kompetittività:  

L-għadd ta’ Stati Membri li juŜaw 
l-ittestjar tal-prova tal-
kompetittività: 0 

L-għadd ta’ Stati Membri li juŜaw 
l-ittestjar tal-prova tal-
kompetittività: 10 

L-għadd ta’ Stati Membri li 
juŜaw l-ittestjar tal-prova tal-
kompetittività: 28 

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

Madwar 35 000 ISO 
14001 ëertifikazzjonijiet tal-EMS u 
4 500 reāistrazzjoni tal-EMAS, 
18 000 liëenzja għall-Ekotikketta 
tal-UE 

L-għadd sinifikanti tal-kumpaniji 
jimmonitorjaw il-prestazzjoni 
tagħhom, japplikaw sistemi ta’ 
āestjoni ambjentali. 

śieda sinifikanti fl-għadd tal-
kumpaniji li jimmonitorjaw il-
prestazzjoni tagħhom, li 
japplikaw sistemi ta’ āestjoni 
ambjentali. 

 

Emenda  88 

Proposta għal regolament 
Anness I – Għan Speëifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-UE, inkluŜ fis-
settur tat-turiŜmu - L-iŜvilupp tal-politika tal-SME 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Għan speëifiku:  Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-UE 
inkluŜ fis-settur tat-turiŜmu 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-Ŝmien (riŜultat) 
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L-iŜvilupp tal-politika tal-SME   

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

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

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

śieda fil-pubbliëità mifruxa madwar l-UE 
tal-Premji Ewropej għall-IntrapriŜa 
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-intrapriŜi biex 
jistabbilixxu negozju ādid u fil-
kumplessità għall-intrapriŜi l-āodda 

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

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

 
 

Emenda  

Għan speëifiku: Li jittejbu l-kondizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriŜi tal-Unjoni, 
partikolarment SMEs, inkluŜ is-settur tat-turiŜmu; 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-
Ŝmien (2017) 

Mira fit-tul (2020) 

L-iŜvilupp tal-politika tal-SME    

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

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

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

L-għadd ta’ Stati Membri li 
juŜaw it-test tal-SME 28 Stat 
Membru 
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Emenda  89 

Proposta għal regolament 
Anness I – Għan Speëifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-UE, inkluŜ fis-
settur tat-turiŜmu - Kunëetti āodda tan-negozju 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Għan speëifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-UE 
inkluŜ fis-settur tat-turiŜmu  

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-Ŝmien (riŜultat) 

Kunëetti Āodda tan-Negozju   

L-għadd ta’ prodotti/servizzi āodda fis-suq S’issa din l-attività kienet ristretta għal xogħol 
analitiku ta' skala limitata . 

Mira biex l-għadd kumulattiv ta’ 
prodotti/servizzi āodda ikun ħamsa fl-2017 
(jiŜdied għal 15 fl-2018 u għal 25 fl-2019). 

Il-livell ta’ esportazzjonijiet addizzjonali u 
ammonti monetarji korrispondenti 

 Fir-rigward tal-esportazzjonijiet, s’issa 
m’hemm l-ebda impatt mistenni fl-2017. Is-
sehem tal-esportazzjonijiet tal-ewwel 
āenerazzjoni tal-SMEs parteëipanti se jidher 
fl-2018 b’Ŝieda mmirata ta’ 20 %. 

Ir-rispons mill-partijiet interessati dwar il-
kwalità u l-valur miŜjud tal-attivitajiet 

 Mill-inqas 70 % tal-SMEs parteëipanti fl-
2014 għandhom jesprimu impatt poŜittiv fuq 
il-fatturat tagħhom fi stħarriā li se jsir fl-
aħħar tal-2017 
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Emenda  

Objettiv speëifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-UE, b'mod 
partikulari l-SMEs,  inkluŜ fis-settur tat-turiŜmu 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-
Ŝmien (2017) 

Mira fit-tul (2020) 

Kunëetti Āodda tan-Negozju    

L-għadd ta’ prodotti/servizzi 
āodda fis-suq 

S’issa din l-attività kienet ristretta 
għal xogħol analitiku ta' skala 
limitata . 

Mira biex l-għadd kumulattiv ta’ 
prodotti/servizzi āodda jkun 5 fl-
2017. 

Mira biex l-għadd kumulattiv 
ta’ prodotti/servizzi āodda jkun 
30 fl-2020. 

Il-livell ta’ esportazzjonijiet 
addizzjonali u ammonti 
monetarji korrispondenti 

S’issa din l-attività kienet ristretta 
għal xogħol analitiku ta' skala 
limitata . 

Fir-rigward tal-esportazzjonijiet, 
s’issa m’hemm l-ebda impatt 
mistenni fl-2017. Is-sehem tal-
esportazzjonijiet tal-ewwel 
āenerazzjoni tal-SMEs parteëipanti 
se jidher fl-2018 b’Ŝieda mmirata 
ta’ 20 %. 

Is-sehem tal-esportazzjonijiet 
tal-SMEs parteëipanti fl-2020 
għandu jikseb mira ta’ 25%. 

Ir-rispons mill-partijiet 
interessati dwar il-kwalità u l-
valur miŜjud tal-attivitajiet 

S’issa din l-attività kienet ristretta 
għal xogħol analitiku ta' skala 
limitata . 

Mill-inqas 70 % tal-SMEs 
parteëipanti fl-2014 għandhom 
jesprimu impatt poŜittiv fuq il-
fatturat tagħhom fi stħarriā li se 
jsir fl-aħħar tal-2017 

Mill-inqas 80% tal-SMEs 
parteëipanti fl-2014 għandhom 
jesprimu impatt poŜittiv fuq il-
fatturat tagħhom fi stħarriā li 
se jsir fl-aħħar tal-2020. 
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Emenda  90 

Proposta għal regolament 
Anness I – Għan Speëifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-UE, inkluŜ fis-
settur tat-turiŜmu - TuriŜmu 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Għan speëifiku: Li jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibbiltà tal-intrapriŜi tal-UE, 
inkluŜ fis-settur tat-turiŜmu 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-Ŝmien (riŜultat) 

TuriŜmu   

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-perëentwal tal-SMEs (u x-xejra) fl-
applikazzjonijiet għal opportunitajiet ta’ 
finanzjament relatat mat-turiŜmu 

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-TuriŜmu Ewropew 

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

Kopertura ta’ 50 % tal-iskemi ta’ 
evalwazzjoni eliāibbli biex jipparteëipaw fit-
Tikketta ta' Kwalità tat-TuriŜmu Ewropew 

Għadd ta’ destinazzjonijiet li jadottaw 
mudelli ta’ Ŝvilupp sostenibbli tat-turiŜmu 

It-total tal-għadd ta’ Destinazzjonijiet Ewropej 
ta’ Eëëellenza li ngħataw il-premju kien ta’ 98 

200 u aktar destinazzjonijiet jadottaw mudelli 
ta’ Ŝvilupp sostenibbli fit-turiŜmu promossi 
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promossi mid-Destinazzjonijiet Ewropej ta’ 
Eëëellenza 

(medja ta’ 10 fis-sena – fl-2007-10, fl-2008-20, 
fl-2009-22, fl-2010-25, fl-2011-21)  

mid-Destinazzjonijiet Ewropej ta’ Eëëellenza 
(sa 30 fis-sena) 

 

Emenda 

Għan speëifiku: : Li jittejbu l-kondizzjonijiet ta’ qafas għall-kompetittività u s-sostenibilità tal-intrapriŜi tal-
Unjoni, partikolarment SMEs, inkluŜ is-settur tat-turiŜmu; 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-Ŝmien (riŜultat) 
2017 

TuriŜmu   

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

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

Kopertura ta’ 50 % tal-iskemi ta’ evalwazzjoni 
eliāibbli biex jipparteëipaw fit-Tikketta ta' 
Kwalità tat-TuriŜmu Ewropew 

Għadd ta’ destinazzjonijiet li jadottaw 
mudelli ta’ Ŝvilupp sostenibbli tat-
turiŜmu promossi mid-Destinazzjonijiet 
Ewropej ta’ Eëëellenza 

It-total tal-għadd ta’ Destinazzjonijiet Ewropej 
ta’ Eëëellenza 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 destinazzjonijiet jadottaw mudelli 
ta’ Ŝvilupp sostenibbli fit-turiŜmu promossi 
mid-Destinazzjonijiet Ewropej ta’ Eëëellenza 
(sa 30 fis-sena) 
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Emenda  91 

Proposta għal regolament 
Anness I – Għan Speëifiku: Li tiāi promossa l-imprenditorija, inkluŜ fost gruppi speëifiëi fil-mira - Sostenn għall-imprenditorija 
 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Għan speëifiku:  Li tiāi promossa l-imprenditorija, inkluŜ fost gruppi speëifiëi fil-mira 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-Ŝmien (riŜultat) 
2017 

Sostenn għall-intraprenditorija   

Ir-rispons dwar il-perëezzjoni pubblika 
tal-intraprenitorija (il-perëentwal taë-
ëittadini tal-UE li jixtiequ jkunu 
impjegati għal rashom kif tkejjel permezz 
tal-Ewrobarometru) 

Ië-cifri mill-2007 u l-2009 huma stabbli 
f’45% 

Ië-ëittadini tal-UE li jixtiequ jkunu impjegati 
għal rashom Ŝdiedu għal 50 % 

L-għadd ta’ stati li jimplimentaw is-
soluzzjonijiet tal-imprenditorija Ŝviluppati 
fil-livell tal-UE 

L-għadd ta’ stati li jimplimentaw is-
soluzzjonijiet tal-imprenditorija Ŝviluppati fil-
livell tal-UE: 22 (2010) 

L-għadd ta’ stati li jimplimentaw is-
soluzzjonijiet tal-imprenditorija Ŝviluppati fil-
livell tal-UE: 25 

L-għadd ta’ programmi mmexxija fil-livell 
nazzjonali li huma disponibbli għall-SMEs 
minn Stati Membri oħra 

L-għadd ta’ programmi mmexxija fil-livell 
nazzjonali li huma disponibbli għall-SMEs 
minn Stati Membri oħra: 5 

L-għadd ta’ programmi mmexxija fil-livell 
nazzjonali li huma disponibbli għall-SMEs 
minn Stati Membri oħra: 10 

L-għadd ta’ miŜuri ta' simplifikazzjoni ħames miŜuri ta’ simplifikazzjoni fis-sena Madwar seba’ miŜuri ta' simplifikazzjoni fis-
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adottati għall-SMEs  (2010) sena. 

 
 

Emenda  

Għan speëifiku:  Li tiāi promossa l-imprenditorija, inkluŜ fost gruppi speëifiëi fil-mira 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-
Ŝmien (2017) 

Mira fit-tul (2020) 

Sostenn għall-intraprenditorija    

śieda fl-għadd ta' Stati Membri 
li jimplimentaw soluzzjonijiet 
għall-intraprenditorija bbaŜati 
fuq prattiki tajbin identifikati 
permezz tal-Programm. 

L-għadd ta’ Stati Membri li 
jimplimentaw is-soluzzjonijiet 
tal-imprenditorija: 22 (2010) 

L-għadd ta’ Stati Membri li 
jimplimentaw is-soluzzjonijiet 
tal-imprenditorija: 25 

L-għadd ta’ Stati Membri li 
jimplimentaw is-soluzzjonijiet tal-
imprenditorija: 28. 

śieda fl-għadd ta’ programmi 
mmexxija fil-livell nazzjonali li 
huma disponibbli għall-SMEs 
minn Stati Membri oħra 

L-għadd ta’ programmi 
mmexxija fil-livell nazzjonali li 
huma disponibbli għall-SMEs 
minn Stati Membri oħra: 5 

L-għadd ta’ programmi 
mmexxija fil-livell nazzjonali li 
huma disponibbli għall-SMEs 
minn Stati Membri oħra: 10 

L-għadd ta’ programmi mmexxija 
fil-livell nazzjonali li huma 
disponibbli għall-SMEs minn Stati 
Membri oħra: 15. 
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Emenda  92 

Proposta għal regolament 
Anness I – Għan Speëifiku: Li jitjieb l-aëëess għall-finanzi għall-SMEs fil-forma ta’ ekwità u dejn - Strumenti Finanzjarji għat-tkabbir 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

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

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-Ŝmien (riŜultat) 
2017 

Strumenti finanzjarji għat-tkabbir   

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

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

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

 
 

Emenda  

Għan speëifiku: Li jitjieb l-aëëess għall-finanzi għall-SMEs  

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ- Mira fit-tul (2020) 
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Ŝmien (2017) 

Strumenti finanzjarji għat-
tkabbir 

   

L-għadd ta’ impriŜi li jirëievu 
self (kreditu) li jibbenefikaw 
minn garanziji ta' Programm 
u l-valur tas-self 

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

L-għadd ta’ impriŜi li jirëievu self 
(kreditu) li jibbenefikaw minn 
garanziji (+/-145 000) u l-valur tas-
self (+/- EUR 9.6 biljun) 

L-għadd ta’ impriŜi li jirëievu 
self (kreditu) li jibbenefikaw 
minn garanziji (+/-344 000) u l-
valur tas-self (+/- 
EUR 22 biljun) 

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

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

L-għadd ta’ impriŜi li jirëievu 
investimenti VC mill-Programm u 
l-volum globali investit: (+/- 240) 
u l-valur totali tal-investimenti (+/- 
€2.0 biljuni) 

L-għadd ta’ impriŜi li jirëievu 
investimenti VC mill-Programm 
u l-volum globali investit: (+/- 
560) u l-valur totali tal-
investimenti (+/- €4.7 biljuni) 

 

Emenda  93 

Proposta għal regolament 
Anness I – Għan Speëifiku: li jitjieb l-aëëess għas-swieq āewwa l-Unjoni u globalment: In-Netwerk Ewropew għall-IntrapriŜi 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Għan speëifiku: Li jitjieb l-aëëess għas-swieq āewwa l-Unjoni u globalment 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-Ŝmien (riŜultat) 2017 
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In-Netwerk Ewropew għall-IntrapriŜi In-Netwerk Ewropew għall-IntrapriŜi  In-Netwerk Ewropew għall-IntrapriŜi  

L-għadd ta’ ftehimiet ta’ sħubija ffirmati Ftehimiet ta’ Sħubija ffirmati: 1,950 
(2010) 

Ftehimiet ta’ Sħubija ffirmati: 3.000 fis-sena 

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

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

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

Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-klijenti (il-
perëentwal tal-SMEs li jiddikjaraw 
sodisfazzjon, il-valur miŜjud ta’ servizz 
speëifiku) 

Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-klijenti (il-
perëentwal tal-SMEs li jiddikjaraw 
sodisfazzjon, il-valur miŜjud ta’ servizz 
speëifiku): 78% 

Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-klijenti (il-perëentwal tal-
SMEs li jiddikjaraw sodisfazzjon, il-valur miŜjud 
ta’ servizz speëifiku): >80% 

L-għadd ta’ SMEs li jirëievu servizzi ta’ 
appoāā 

L-għadd ta’ SMEs li jirëievu servizzi ta’ 
appoāā: 435,000 (2010) 

L-għadd ta’ SMEs li jirëievu servizzi ta’ appoāā 
500 000 fis-sena 

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

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

L-għadd SMEs li qegħdin jipparteëipaw 
f’avvenimenti ta’ senseriji u missjonijiet tal-
kumpanija: 60.000 fis-sena 

 
 

Emenda  

Għan speëifiku: Li jitjieb l-aëëess għas-swieq āewwa l-Unjoni u globalment 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-
Ŝmien (2017) 

Mira fit-tul (2020) 
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In-Netwerk Ewropew għall-
IntrapriŜi  

   

L-għadd ta’ ftehimiet ta’ 
sħubija ffirmati 

Ftehimiet ta’ Sħubija ffirmati: 
1,950 (2010) 

Ftehimiet ta’ Sħubija ffirmati: 
2.200 fis-sena 

Ftehimiet ta’ Sħubija ffirmati: 2.500 
fis-sena 

śieda fir-rikonoxximent tal-
marka tan-Netwerk fost l-
SMEs (eŜ. għarfien dwar il-
marka fost il-popolazzjoni tal-
SME) 

śieda fir-rikonoxximent tal-
marka tan-Netwerk fost l-
SMEs: għadha mhix imkejla. 
Ser jiāi mniedi stħarriā. 

śieda fir-rikonoxximent tal-
marka tan-Netwerk fost l-
SMEs: 20% milħuqa paragunat 
mar-riŜultat inizjali tal-
istħarriā. 

śieda fir-rikonoxximent tal-marka tan-
Netwerk fost l-SMEs: 30% milħuqa 
paragunat mar-riŜultat inizjali tal-
istħarriā. 

Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-
klijenti (il-perëentwal tal-
SMEs li jiddikjaraw 
sodisfazzjon, il-valur miŜjud 
ta’ servizz speëifiku) 

Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-
klijenti (il-perëentwal tal-
SMEs li jiddikjaraw 
sodisfazzjon, il-valur miŜjud 
ta’ servizz speëifiku): 78% 

Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-
klijenti (il-perëentwal tal-SMEs 
li jiddikjaraw sodisfazzjon, il-
valur miŜjud ta’ servizz 
speëifiku): >80% 

Ir-rata ta’ sodisfazzjon tal-klijenti (il-
perëentwal tal-SMEs li jiddikjaraw 
sodisfazzjon, il-valur miŜjud ta’ servizz 
speëifiku): >82% 

L-għadd ta’ SMEs li jirëievu 
servizzi ta’ appoāā 

L-għadd ta’ SMEs li jirëievu 
servizzi ta’ appoāā: 435,000 
(2010) 

L-għadd ta’ SMEs li jirëievu 
servizzi ta’ appoāā 470.000 fis-
sena 

L-għadd ta’ SMEs li jirëievu servizzi 
ta’ appoāā 500 000 fis-sena 

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

L-għadd SMEs li qegħdin 
jipparteëipaw f’avvenimenti ta’ 
senseriji u missjonijiet tal-
kumpanija: 45,000 (2011) 

L-għadd SMEs li qegħdin 
jipparteëipaw f’avvenimenti ta’ 
senseriji u missjonijiet tal-
kumpanija: 48.000 fis-sena 

L-għadd SMEs li qegħdin 
jipparteëipaw f’avvenimenti ta’ 
senseriji u missjonijiet tal-kumpanija: 
50.000 fis-sena 

Sehem (%) tal-esportazzjoni 
tal-SMEs fis-Suq Uniku 

25%  tal-esportazzjoni tal-
SMEs fis-Suq Uniku 

27%  tal-esportazzjoni tal-SMEs 
fis-Suq Uniku 

30%  tal-esportazzjoni tal-SMEs fis-
Suq Uniku 
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Emenda  94 

Proposta għal regolament 
Anness I – Għan Speëifiku: Li jitjieb l-aëëess għas-swieq āewwa l-Unjoni u globalment: Appoāā lin-negozju tal-SME fi swieq li 
mhumiex fl-UE 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Għan speëifiku: Li jitjieb l-aëëess għas-swieq āewwa l-Unjoni u globalment 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-Ŝmien (riŜultat) 2017 

Appoāā 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) 17 % (2017) 

 
 

Emenda  

Għan speëifiku: Li jitjieb l-aëëess għas-swieq āewwa l-Unjoni u globalment 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-
Ŝmien (2017) 

Mira fit-tul (2020) 

Appoāā lin-negozju tal-SME    
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fis-Suq Uniku u fi swieq li 
mhumiex fl-UE 

Is-sehem (%) tal-
esportazzjoni tal-SMEs fis-
Suq Uniku 

13% (għall-perjodu 2006-2008) 17 %  20% 

 

Emenda  95 

Proposta għal regolament 
Anness I – Għan Speëifiku: Li jitjieb l-aëëess għas-swieq āewwa l-Unjoni u globalment - Kooperazzjoni Industrijali Internazzjonali 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

Għan speëifiku: Li jitjieb l-aëëess għas-swieq āewwa l-Unjoni u globalment 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja taŜ-
Ŝmien (riŜultat) 2017 

Kooperazzjoni Industrijali Internazzjonali   

L-għadd ta’ kaŜijiet ta’ allinjament mtejjeb bejn 
ir-regolamenti tal-UE u dawk ta’ pajjiŜi terzi 
għall-prodotti industrijali 

Huwa stmat li f’kooperazzjoni 
regolatorja mal-imsieħba kummerëjali 
ewlenin (l-Istati Uniti, il-Āappun, ië-
êina, il-BraŜil, ir-Russja, il-Kanada, l-
Indja) hemm medja ta’ Ŝewā oqsma 
rilevanti ta’ allinjament sinifikanti ta' 
regolamenti tekniëi 

Tliet oqsma rilevanti tal-
allinjament sinifikanti tar-
regolamenti tekniëi mal-imsieħba 
kummerëjali ewlenin (l-Istati 
Uniti, il-Āappun, ië-êina, il-
BraŜil, ir-Russja, il-Kanada, l-
Indja) (2017) 
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L-għadd ta’oqsma u prassi tajba tal-Att tal-UE 
dwar in-Negozji Ŝ-śgħar li āew introdotti 
f'pajjiŜi tal-viëinat u pajjiŜi kandidati  

Huwa stmat li bħala medja, fir-reājun 
tat-tliet politiki (ir-reājun tal-pajjiŜi 
kandidati, il-viëinat tal-Lvant u l-
viëinat olitika fir-reājun, Il-Viëinat 
tal-Lvant u tal-viëinat tal-MED) tal-
għaxar oqsma tal-politika tal-SBA 
mill-inqas tlieta minnhom āew 
regolati b' dawn il-pajjiŜi. 

Ħames oqsma tal-politika tal-SBA 
fir-reājun tat-tliet politiki (ir-
reājun tal-pajjiŜi kandidati, il-
viëinat tal-Lvant u l-viëinat tal-
MED) (2017) 

 
 

Emenda  

Għan speëifiku Li jitjieb l-aëëess għas-swieq āewwa l-Unjoni u globalment 

Indikatur tar-riŜultat L-aħħar riŜultat magħruf Mira fuq il-medda medja 
taŜ-Ŝmien (2017) 

Mira fit-tul (2020) 

Kooperazzjoni Industrijali 
Internazzjonali 

   

L-għadd ta’ kaŜijiet ta’ 
allinjament mtejjeb bejn ir-
regolamenti tal-UE u dawk 
ta’ pajjiŜi terzi għall-
prodotti industrijali 

Huwa stmat li 
f’kooperazzjoni regolatorja 
mal-imsieħba kummerëjali 
ewlenin (l-Istati Uniti, il-
Āappun, ië-êina, il-BraŜil, 
ir-Russja, il-Kanada, l-Indja) 
hemm medja ta’ Ŝewā oqsma 
rilevanti ta’ allinjament 
sinifikanti ta' regolamenti 

Tliet oqsma rilevanti tal-
allinjament sinifikanti tar-
regolamenti tekniëi mal-
imsieħba kummerëjali 
ewlenin (l-Istati Uniti, il-
Āappun, ië-êina, il-BraŜil, 
ir-Russja, il-Kanada, l-
Indja) (2017). 

Erba’ oqsma rilevanti tal-
allinjament sinifikanti tar-
regolamenti tekniëi tal-
imsieħba kummerëjali 
ewlenin (l-Istati Uniti, il-
Āappun, ië-êina, il-BraŜil, 
ir-Russja, il-Kanada, l-Indja) 
(2017). 
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tekniëi 

L-għadd ta’oqsma u prassi 
tajba tal-Att tal-UE dwar 
in-Negozji Ŝ-śgħar li āew 
introdotti f'pajjiŜi tal-
viëinat u pajjiŜi kandidati  

Huwa stmat li bħala medja, 
fir-reājun tat-tliet politiki (ir-
reājun tal-pajjiŜi kandidati, 
il-viëinat tal-Lvant u l-
viëinat olitika fir-reājun, Il-
Viëinat tal-Lvant u tal-
viëinat tal-MED) tal-għaxar 
oqsma tal-politika tal-SBA 
mill-inqas tlieta minnhom 
āew regolati b' dawn il-
pajjiŜi. 

Ħames oqsma tal-politika 
tal-SBA fir-reājun tat-tliet 
politiki (ir-reājun tal-pajjiŜi 
kandidati, il-viëinat tal-
Lvant u l-viëinat tal-MED) 
(2017). 

Ħames oqsma tal-politika 
tal-SBA fir-reājun tat-tliet 
politiki (ir-reājun tal-pajjiŜi 
kandidati, il-viëinat tal-Lvant 
u l-viëinat tal-MED). 
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Emenda  96 

Proposta għal regolament 
Anness II 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Anness imħassar 

 
 
 


