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SUĠĠERIMENTI

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

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar "Strateġija għall-SMEs 
għal Ewropa sostenibbli u diġitali" (COM(2020)0103),

A. billi 25 miljun intrapriża żgħira u ta' daqs medju (SMEs) tal-Ewropa jimpjegaw madwar 
100 miljun ruħ u għal aktar minn nofs il-PDG tal-Ewropa;

B. billi, skont id-data tal-Kummissjoni, fl-2017 kien hemm 289 000 kumpanija tal-ikel u x-
xorb fl-Ewropa, li 90 % minnhom kienu SMEs;

C. billi l-Patt Ekoloġiku Ewropew jinvolvi firxa wiesgħa ta' politiki trasformattivi ħafna 
għall-bdiewa, inkluża l-istrateġija "mill-Għalqa sal-Platt", kif ukoll strateġiji dwar il-
bijodiversità;

1. Jilqa' l-fatt li l-istrateġija tqis id-diversità tal-SMEs f'termini ta' mudelli ta' negozju, 
daqs, età u profili intraprenditorjali;

2. Ifakkar li l-produzzjoni u l-ipproċessar tal-ikel huma settur essenzjali li fih l-SMEs 
għandhom rwol kbir ħafna u li dan is-settur se jkun kruċjali fil-perjodu ta' rkupru mill-
COVID-19;

3. Iqis li huwa estremament importanti li l-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ l-aċċess tal-
SMEs għas-swieq ta' pajjiżi terzi, inkluż permezz ta' djalogu, skambju ta' prattiki tajba 
ma' sħab kummerċjali u portal ta' informazzjoni ġdid;

4. Jirrimarka li l-istrateġija "mill-Għalqa sal-Platt" se taffettwa lill-parti l-kbira tal-bdiewa, 
li l-operazzjonijiet tagħhom ħafna drabi huma negozji tal-familja żgħar li joperaw fuq 
marġnijiet baxxi; jemmen li s-settur organiku jista' jibbenefika minn din l-istrateġija, u 
jitlob li jkun hemm appoġġ adegwat u suffiċjenti għall-SMEs biex jindirizzaw 
kwalunkwe rekwiżit amministrattiv miżjud jew regoli ta' konformità assoċjati;

5. Iqis li l-appoġġ taħt il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) jista' 
jkun immirat lejn azjendi agrikoli u negozji oħra f'żoni rurali, li jistgħu jinkludu SMEs, 
biex tiġi żgurata s-sostenibilità fit-tul matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta' kumpanija.


