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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 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:

A. billi l-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea u jikkostitwixxu 99 % tal-kumpaniji 
tal-UE;

B. billi l-SMEs Ewropej bħalissa qed jesperjenzaw sfidi mingħajr preċedent minħabba l-
kriżi tal-COVID-19 li thedded l-eżistenza proprja tagħhom;

C. billi s'issa, 17 % biss tal-SMEs irnexxielhom jintegraw it-teknoloġija diġitali fin-negozji 
tagħhom, u d-diġitalizzazzjoni hija kruċjali għal tkabbir ekonomiku b'saħħtu u għall-
ħolqien ta' impjiegi fiis-suq intern;

1. Jilqa' l-istrateġija tal-SMEs u jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li l-SMEs huma s-
sinsla tal-ekonomija Ewropea u huma essenzjali għall-aħħar għall-prosperità tal-UE;

2. Iqis li l-istrateġija tal-SMEs għandha timxi id f'id mal-Istrateġija Industrijali Ewropea, u 
jistieden lill-Kummissjoni tieħu aktar azzjoni fid-dawl tal-lezzjonijiet misluta mill-kriżi 
tal-COVID-19 u tal-Pakkett ta' Rkupru sabiex tagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku u l-
ħolqien tal-impjiegi fis-Suq Uniku;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġa aktar lill-SMEs Ewropej fl-indirizzar kemm tal-
konsegwenzi fuq perjodu qasir tal-kriżi kif ukoll tal-isfidi fit-tul bħad-diġitalizzazzjoni 
u t-tranżizzjoni lejn suq intern aktar sostenibbli;

4. Jinsisti li s-sostenibilità jeħtieġ li tibqa' objettiv ta' qofol tal-programmi rilevanti tal-UE 
sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ mit-tranżizzjoni sostenibbli f'termini 
ta' kompetittività, tnaqqis tal-ispejjeż u ħolqien ta' impjiegi;

5. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-SMEs għandha tiffoka fuq li jingħata 
appoġġ lill-SMEs biex dawn jiġu megħjuna jżommu l-eżistenza tagħhom, peress li l-
kriżi tal-COVID-19 kienet ta' trawma enormi għal ħafna SMEs u għar-rwol tagħhom fil-
ħajja ta' kuljum tal-Ewropej; iqis xieraq, f'dan ir-rigward, li l-istrateġija tiġi aġġornata 
fejn hemm bżonn sabiex tqis l-impatt tal-pandemija;

6. Jenfasizza li fi żminijiet ta' kriżi, il-moviment liberu tal-prodotti u s-servizzi essenzjali 
fis-suq intern irid jiġi ggarantit; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi malajr għodod 
ġodda biex tevita kwalunkwe tfixkil tas-suq intern waqt kriżijiet futuri u biex tqis il-
ħtiġijiet speċifiċi tal-SMEs;

7. Jinnota li ż-żamma tal-eżistenza tal-SMEs diġà hija s-suġġett tal-politiki individwali tal-
Istati Membri; iħeġġeġ, għalhekk, li l-istrateġija u dawn il-politiki jikkomplementaw lil 
xulxin sabiex jistimulaw irkupru robust u dejjiemi min-naħa tal-SMEs;

8. Ifakkar li l-SMEs diġà kienu qed iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet qabel il-kriżi tal-
COVID-19, b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għall-finanzjament, inkluż l-aċċess 
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faċli għall-fondi tar-R&Ż, għas-swieq, għall-appoġġ tekniku u għall-informazzjoni; 
jappella, għalhekk, għal appoġġ imsaħħaħ f'dawn l-oqsma, bħal fil-forma ta' punti uniċi 
ta' servizz imsaħħa u proċeduri regolatorji u amministrattivi simplifikati u faċilment 
aċċessibbli; jenfasizza, b'konsegwenza, l-importanza li tiġi adottata strateġija 
ambizzjuża li tiżgura li l-SMEs ikunu jistgħu jirkupraw u jmorru tajjeb;

9. Jissottolinja li jenħtieġ li tittieħed azzjoni wkoll biex jiġi evitat l-għeluq min-negozju, 
jiġu vvalutati u restawrati l-ktajjen tal-provvista u tal-valur imfixkla, jiġi appoġġat it-
tkabbir tal-SMEs, u jissaħħu l-attivitajiet transfruntiera tagħhom sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji potenzjali tas-suq uniku;

10. Jitlob li jkun hemm sinkronizzazzjoni tal-għodod finanzjarji kollha li għandhom l-għan 
li jappoġġaw lill-SMEs fis-suq intern; jinsisti li l-programmi li huma kruċjali għall-
kompetittività, l-iżvilupp u r-reżiljenza tal-SMEs meta ffaċċjati mill-kriżi, għandhom 
jissaħħew fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss sabiex jiġi ggarantit il-livell 
neċessarju ta' finanzjament; jistieden lill-Bank Ewropew tal-Investiment ikompli 
jappoġġa lill-SMEs b'mod partikolari bħala parti mill-approċċ finanzjarju sostenibbli;

11. Jindika l-valur miżjud ipprovdut mill-QFP tal-UE f'dak li huwa appoġġ għall-SMEs, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-Programm tas-Suq Uniku, InvestEU, Ewropa Diġitali, 
Orizzont Ewropa u programmi oħra; iqis li t-tieqa għall-SMEs tal-Programm tas-Suq 
Uniku għandha żżomm il-livell ta' ambizzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament, u għalhekk 
jenfasizza l-importanza tal-adozzjoni rapida tal-QFP u tal-istrument Next Generation 
EU;

12. Jilqa', fost l-azzjonijiet identifikati mill-Kummissjoni, l-azzjoni li tirrigwarda l-miżuri 
biex jinħoloq ambjent favorevoli għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju; jinnota 
li l-aġevolment tal-bidla ġenerazzjonali fl-intrapriżi artiġjani tradizzjonali, li wħud 
minnhom jinsabu f'riskju li jispiċċaw, jista' jirrappreżenta mhux biss rispons validu 
għall-inċentivazzjoni tal-intraprenditorija indipendenti iżda huwa mezz ukoll biex jiġi 
promoss il-wirt Ewropew tal-għarfien, tradizzjonijiet u ħiliet marbuta mas-snajja 
artiġjanali; jirrimarka li jkun utli li jiġu previsti inċentivi għall-proġetti 
interġenerazzjonali li jistgħu jorbtu t-tradizzjoni tas-snajja artiġjanali mad-
diġitalizzazzjoni, bis-saħħa tas-sehem taż-żgħażagħ fi tmiem il-perkors formattiv;

13. Jinnota li l-MSMEs għandhom ikunu soġġetti għal obbligi li huma proporzjonati filwaqt 
li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet u l-karatteristiċi settorjali tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tieħu azzjoni ta' infurzar b'saħħitha biex tillimita l-frammentazzjoni tas-suq, tneħħi l-
ostakli tas-suq mhux ġustifikati u tiżgura kundizzjonijiet ekwi, billi tagħmel użu mill-
għodod u l-korpi kollha disponibbli, bħan-Network ta' Rappreżentanti tal-SMEs u l-
Bord tal-Iskrutinju Regolatorju, bil-għan li tnaqqas l-ispejjeż u ssaħħaħ l-attivitajiet tal-
SMEs;

14. Jenfasizza li r-regolamentazzjoni eċċessiva hija partikolarment ta' piż għall-SMEs; iqis, 
għalhekk, li sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-istrateġija għall-SMEs, irid ikun hemm 
enfasi akbar fuq il-proporzjonalità ta' kwalunkwe inizjattiva ġdida;

15. Jappella għal pjan direzzjonali lejn il-kisba ta' tnaqqis proporzjonat fil-piżijiet 
amministrattivi sabiex tingħata spinta lill-potenzjal tal-SMEs għall-investiment u 
jitħaffef l-irkupru ekonomiku fl-UE, inklużi l-elementi li ġejjin: 



AD\1214339MT.docx 5/9 PE653.798v02-00

MT

- li jingħata appoġġ lill-SMEs biex joperaw b'mod transfruntier u b'hekk jisfruttaw bis-
sħiħ il-benefiċċji tas-suq intern;

- li titħeġġeġ l-espansjoni;

- li jsir użu effettiv tat-test tal-SMEs imwettaq fi stadju bikri tal-valutazzjoni tal-impatt 
biex jiġi analizzat l-impatt ekonomiku tal-proposti leġiżlattivi, inklużi l-ispejjeż tal-
konformità;

16. Jinsisti li l-SMEs għandhom jirċievu appoġġ immirat – jiġifieri appoġġ tekniku, 
amministrattiv u ta' ħiliet – meta jimplimentaw il-qafas regolatorju tal-UE, sabiex tiġi 
żgurata l-konformità mar-regoli tas-suq uniku; 

17. Jirrikonoxxi l-appoġġ ipprovdut mill-Qafas Temporanju tal-Għajnuna mill-Istat u jilqa' 
l-emenda reċenti tiegħu li tippermetti lill-Istati Membri jipprovdu appoġġ pubbliku lill-
MSMEs kollha; madankollu, iħeġġeġ lill-Kummissjoni, sadanittant, tiżgura li l-oqfsa 
temporanji approvati għall-għajnuna mill-Istat ma jgħawġux il-kompetizzjoni fuq 
perjodu ta' żmien medju u twil u b'konsegwenza jaffettwaw b'mod negattiv lill-SMEs, li 
huma l-benefiċjarji ewlenin;

18. Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-data, kif ukoll tat-trasferiment tat-teknoloġija mill-
akkademja għall-SMEs, bħala l-forza vitali tal-ekonomija diġitali; jindika l-eżistenza ta' 
żbilanċi fis-suq u ostakli fl-aċċess għad-data li jaffettwaw il-kompetittività tal-SMEs, u 
jenfasizza li l-SMEs jeħtiġilhom jirċievu sehem ġust tal-valur miżjud tad-data li 
jiġġeneraw, filwaqt li jenfasizza li l-aċċess nondiskriminatorju għad-data huwa 
essenzjali biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi diġitali fis-suq intern; jilqa' l-Istrateġija 
Ewropea għad-Data f'dan ir-rigward; jappoġġa lill-Kummissjoni fil-promozzjoni tal-
interoperabbiltà u fl-istabbiliment ta' spazji ta' data Ewropej għal kondiviżjoni affidabbli 
u sikura tad-data mhux personali sabiex iżżid il-flussi tad-data bejn in-negozji, il-
partijiet ikkonċernati rilevanti, u s-settur pubbliku; jenfasizza l-importanza tad-data 
miftuħa u l-kondiviżjoni tal-għarfien permezz ta' teknoloġiji miftuħa għall-SMEs, 
b'rispett sħiħ tal-leġiżlazzjoni applikabbli;

19. Jirrimarka li hemm bżonn li jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-SMEs għall-Intelliġenza Artifiċjali 
kif ukoll li jużawha, f'konformità mal-qafas futur dwar l-etiku u r-responsabbiltà, billi 
jiġi promoss il-ħolqien ta' "Alleanzi għall-IA" transfruntiera għall-SMEs fi ktajjen ta' 
valur strateġiċi fis-suq intern, kif ukoll jiġi promoss l-investiment fil-ġenerazzjoni li 
jmiss ta' standards, għodod u infrastrutturi biex tinħażen u tiġi pproċessata d-data; 
jirrimarka li huwa importanti li jiġi żgurat li l-SMEs ikollhom aċċess għall-istandards 
tal-ICT u jkunu konxji tagħhom, sabiex jinnovaw u jipprovdu soluzzjonijiet diġitali 
aktar imfassla apposta;

20. Jirrimarka li l-SMEs jiffaċċjaw diffikultajiet biex jipproteġu d-drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali (IP) tagħhom minn litigazzjonijiet aggressivi dwar il-privattivi, li jistgħu 
jheddu l-iżvilupp tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni żżid is-sensibilizzazzjoni dwar l-
IP, u tagħmel aktar użu minn pariri esterni u tiżgura infurzar xieraq;

21. Jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni toffri ħafna benefiċċji lill-SMEs, bħal li tagħti 
opportunitajiet ġodda biex jiġu offruti servizzi jew prodotti diġitali u biex jiġi estiż l-
aċċess għas-suq tagħhom; jirrimarka li l-SMEs qed ikunu dejjem aktar taħt pressjoni 
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biex jadattaw il-mudelli tan-negozju tagħhom skont dan u jadottaw it-teknoloġiji diġitali 
meħtieġa biex jibqgħu kompetittivi u attraenti għall-klijenti;

22. Jenfasizza li l-SMEs, u speċjalment in-negozji ġodda, għandhom potenzjal enormi biex 
jikbru f'setturi diġitali ġodda bħall-IA, l-Internet tal-Oġġetti (IOT) u r-robotika, iżda 
jenfasizza li biex jirnexxu fit-trasformazzjoni diġitali, l-SMEs iridu jiġu appoġġati 
b'mod adegwat u jrid ikollhom aċċess għal biżżejjed riżorsi finanzjarji u infrastruttura ;

23. Jenfasizza l-opportunitajiet għall-SMEs biex jilħqu klijenti u swieq ġodda, offruti mill-
kummerċ elettroniku; jenfasizza l-valur miżjud tal-leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward, bħar-
Regolament tal-Pjattaforma għan-Negozji, u jitlob l-implimentazzjoni u l-infurzar rapidi 
tiegħu;

24. Iwissi li jeżisti riskju persistenti ta' kompetizzjoni inġusta fil-kummerċ elettroniku, anki 
minħabba l-preżenza ta' prodotti mhux konformi, illegali jew mhux sikuri fis-swieq 
online li jimmiraw lejn il-konsumaturi tal-UE;

25. Jenfasizza li l-aċċess ugwali għall-investiment għall-SMEs għadu sfida fl-UE, meta 
jitqiesu d-diffikultajiet akbar ta' aċċess għall-finanzjament f'xi Stati Membri, u dan 
iwassal għal diskrepanzi fil-kompetittività bejn l-SMEs fis-Suq Uniku; jistieden lill-
Kummissjoni tindirizza din il-lakuna fl-aċċess finanzjarju, mingħajr ma ddgħajjef ir-
relevanza tar-rekwiżiti prudenzjali, sabiex tiżgura li l-SMEs jikkompetu 
b'kundizzjonijiet dejjem aktar ekwi;

26. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw il-portal diġitali uniku b'mod favorevoli għall-
SMEs billi jikkooperaw mill-qrib mal-awtoritajiet reġjonali u lokali kif ukoll mal-Istati 
Membri oħra u billi jipprovdu aċċess diġitali faċli għall-informazzjoni, il-proċeduri u s-
servizzi marbuta man-negozju transfruntier tagħhom, inkluż permezz ta' pariri dwar l-
akkwist pubbliku u s-sorsi ta' finanzjament;

27. Jirrimarka li f'dan ir-rigward, it-teħid ta' miżuri urġenti, bħal dawk relatati mad-
diġitalizzazzjoni estiża tar-relazzjoni bejn id-dipartimenti tal-gvern u l-intrapriżi, u mal-
interoperabbiltà tal-bażijiet ta' data tal-gvern, ma jistax jiġi pospost aktar;

28. jilqa' n-Network ta' Rappreżentanti tal-SMEs, li jagħmel possibbli li l-utent finali jitqies 
aħjar f'leġiżlazzjoni futura; jissuġġerixxi, madankollu, li titwettaq valutazzjoni kritika 
tal-proċess tal-ħatra u tal-funzjonament tiegħu sabiex jiġu indirizzati d-dgħufijiet 
potenzjali u jiġi żgurat li dan ikun jaħdem b'mod effiċjenti fl-Istati Membri kollha, 
f'koordinazzjoni kontinwa mal-assoċjazzjonijiet tan-negozju u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti;

29. Jenfasizza l-ħtieġa li tintuża l-Pjattaforma Pubblika Ewropea GovTech għall-Akkwist 
Pubbliku (EU GovTech) biex jiġi mmonitorjat bir-reqqa l-istat tal-involviment tal-
SMEs fl-isfidi ta' akkwist madwar l-UE, għall-orjentazzjoni tal-formulazzjoni 
sussegwenti ta' prattiki tajba u standards leġiżlattivi ogħla;

30. Jistieden lill-Kummissjoni tniedi mill-aktar fis l-Inizjattiva Ewropea GovTech biex 
tippromwovi l-aħjar prattiki fil-ħolqien ta' effett ta' sinerġija bejn il-gvern u n-negozji 
ġodda u l-SMEs diġitali, u biex tiffaċilita l-użu fost diversi Stati Membri ta' strument 
transfruntier li jippromwovi l-aċċess ugwali għas-suq għall-SMEs Diġitali Ewropej;
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31. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Istati Membri jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa għal 
offerti ta' akkwist billi jużaw il-flessibbiltà tal-gwida l-ġdida tal-Kummissjoni fil-qafas 
attwali tal-akkwist pubbliku tal-UE, u biex itejbu l-opportunitajiet għall-SMEs fis-suq 
uniku, bħal possibbiltà li jaqsmu l-akkwist f'lottijiet iżgħar u jissimplifikaw il-proċeduri 
amministrattivi, kif ukoll billi jużaw għodod u pjattaformi diġitali biex jespandu l-
akkwisti nazzjonali u transfruntiera;

32. Jenfasizza li l-akkwist pubbliku sostenibbli jista' jikkontribwixxi bħala għodda 
strateġika biex tagħti spinta lill-mudelli ta' produzzjoni u konsum sostenibbli; iħeġġeġ 
f'dan ir-rigward l-użu ta' kriterji ekonomiċi, soċjali u ambjentali fil-proċess tal-akkwist 
f'konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni applikabbli, u jenfasizza li l-SMEs jeħtieġu l-
appoġġ it-tajjeb biex imexxu 'l quddiem din it-tranżizzjoni;

33. Jinnota li hekk kif in-nefqa totali tal-akkwist fl-UE laħqet l-14 % tal-PDG ikkombinat 
tal-Istati Membri, iż-żieda fir-rata ta' parteċipazzjoni tal-SMEs fl-offerti tirrappreżenta 
opportunità sinifikanti ta' finanzjament għalihom; jenfasizza li l-kisba ta' dan l-għan 
teħtieġ l-użu ta' metodoloġiji u għodod ġodda tal-akkwist biex dawn jitpoġġew fil-
prattika, filwaqt li jsir l-aħjar użu tal-leġiżlazzjoni attwali tal-UE dwar l-akkwist 
pubbliku u tal-flessibbiltà diġà pprovduta f'dan il-qafas ;

34. Jenfasizza l-importanza li d-Dokument Ewropew Uniku għall-Akkwist (ESPD) isir 
aktar aċċessibbli għall-SMEs; jitlob li jinħolqu għodod diġitali bħall-pjattaformi għat-
titjib tal-aċċess għall-informazzjoni rilevanti dwar l-akkwist pubbliku għall-SMEs;

35. Jenfasizza l-fatt li l-ħlasijiet tard huma r-raġuni ta' kwart tal-fallimenti tal-SMEs fl-UE; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tgħammar malajr lid-Direttiva dwar il-Ħlas Tard1 b'għodod ta' 
monitoraġġ u ta' infurzar b'saħħithom u biex tieħu miżuri vinkolanti xierqa biex 
issaħħaħ il-qafas attwali, sabiex tiżgura u tippromwovi li l-pagamenti fil-pront ikunu n-
norma fis-suq uniku kollu, b'mod partikolari għat-tranżazzjonijiet mill-gvern għan-
negozji; jitlob lill-awtoritajiet Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali biex jagħtu 
eżempju tajjeb billi jħallsu lill-SMEs fil-ħin. iħeġġeġ f'dan il-kuntest l-użu attiv ta' 
proċeduri ta' ksur f'każijiet fejn id-direttiva ma tiġix implimentata kif suppost.

1 Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas 
tard fi transazzjonijiet kummerċjali, ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1.
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