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Emenda 1
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Premessa 1a (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. billi l-SMEs huma s-sinsla tal-
ekonomija Ewropea u jirrappreżentaw 
99 % tal-kumpaniji tal-UE;

Or. en

Emenda 2
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Premessa 1b (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. billi l-SMEs Ewropej bħalissa qed 
jesperjenzaw sfidi mingħajr preċedent 
minħabba l-kriżi tal-COVID-19 li thedded 
l-eżistenza proprja tagħhom;

Or. en

Emenda 3
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Premessa 1c (ġdida)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1c. 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 fi ħdan is-suq intern;

Or. en

Emenda 4
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Premessa 1d (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1d. billi 78 % tal-SMEs iqisu l-ispejjeż 
amministrattivi bħala wieħed mill-ostakli 
ewlenin għat-tkabbir futur tagħhom;

Or. en

Emenda 5
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

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

1. Jilqa' bis-sħiħ l-istrateġija tal-SMEs 
u jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li l-
SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija 
Ewropea u assolutament essenzjali għat-
tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-
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impjiegi kif ukoll għal suq intern b'saħħtu 
u li jiffunzjona sew; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tieħu aktar inizjattivi malajr 
biex tappoġġja b'mod xieraq lill-SMEs 
tal-UE bil-għan li jiġu indirizzati kemm il-
konsegwenzi fuq perjodu qasir tal-kriżi kif 
ukoll l-isfidi fit-tul bħad-diġitalizzazzjoni 
u t-tranżizzjoni għal suq intern aktar 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 6
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

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

1. Jilqa' l-istrateġija tal-SMEs u jaqbel 
mal-fehma tal-Kummissjoni li l-SMEs 
huma essenzjali għall-ekonomija Ewropea 
peress li għandhom rwol ċentrali għall-
irkupru ekonomiku u għat-tranżizzjoni 
diġitali u sostenibbli tal-UE; jenfasizza li 
din trid timxi id f'id mal-Istrateġija 
Industrijali; jinnota li ġiet adottata qabel 
il-kriżi tal-COVID-19; jistieden għalhekk 
lill-Kummissjoni tivvaluta mill-ġdid l-
Istrateġija fid-dawl tat-tagħlimiet meħuda 
mill-kriżi u tal-Pakkett ta' Rkupru, u biex 
tirrevedih malajr fejn meħtieġ;

Or. en

Emenda 7
Marcel Kolaja

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

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

1. Jilqa' l-istrateġija tal-SMEs u jaqbel 
mal-fehma tal-Kummissjoni li l-SMEs 
huma essenzjali għall-ekonomija Ewropea 
u ċentrali għall-kisba tat-tranżizzjoni 
ekoloġika u diġitali tal-ekonomija tal-UE 
f'konformità mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u l-impenn tal-UE 
skont il-Ftehim ta' Pariġi; jinsisti fuq is-
sostenibilità tal-objettivi ewlenin tal-
programmi rilevanti tal-UE sabiex l-
SMEs ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ mit-
tranżizzjoni ekoloġika f'termini ta' 
kompetittività, tnaqqis tal-ispejjeż u 
ħolqien ta' impjiegi; jenfasizza f'dan ir-
rigward il-ħtieġa għal żieda fil-baġit 
finanzjarju biex jiġi promoss ambjent 
favorevoli għall-SMEs u jtenni l-
pożizzjoni tiegħu skont il-Programm tas-
Suq Uniku tal-QFP biex tiġi rduppjata l-
allokazzjoni għall-COSME;

Or. en

Emenda 8
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

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

1. Jilqa' l-istrateġija tal-SMEs u jaqbel 
mal-fehma tal-Kummissjoni li l-SMEs 
huma essenzjali għall-ekonomija Ewropea 
u għal dan il-għan iqis bħala xierqa d-
definizzjoni attwali tal-SMEs;

Or. it

Emenda 9
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. 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 għal ħafna SMEs u għar-rwol 
tagħhom fil-ħajja ta' kuljum tal-Ewropej;

2. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-SMEs għandha tiffoka fuq li 
jingħata appoġġ lill-SMEs u li jkun hemm 
reazzjoni għall-COVID-19; il-
mikrointrapriżi u l-SMEs għandhom 
jitqiesu bħala assi essenzjali fit-
tranżizzjoni ta' wara l-COVID-19;

Or. en

Emenda 10
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. 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 għal ħafna SMEs u għar-rwol 
tagħhom fil-ħajja ta' kuljum tal-Ewropej;

2. Jenfasizza li l-Istrateġija hija 
nieqsa minn kull referenza għall-COVID-
19 u għall-emerġenza li qed jiffaċċjaw il-
mikrointrapriżi u l-intrapriżi żgħar; f'dan 
ir-rigward, iqis xieraq li tiġi riveduta, 
b'kunsiderazzjoni tal-effetti tal-pandemija 
fuq l-SMEs Ewropej; 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 għal ħafna SMEs u għar-
rwol tagħhom fil-ħajja ta' kuljum tal-
Ewropej;

Or. it

Emenda 11
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. 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 għal ħafna SMEs u għar-rwol 
tagħhom fil-ħajja ta' kuljum tal-Ewropej;

2. Jissottolinja li l-kriżi tal-COVID-
19 wasslet għal xokk għal ħafna SMEs u 
r-rwol tagħhom fil-ħajja ta' kuljum tal-
Ewropej, u dan jipperikola l-eżistenza 
proprja tagħhom f'diversi każijiet; 
jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-SMEs għandha tiffoka mhux 
biss fuq li jingħata appoġġ lill-
mikrointrapriżi u lill-SMEs biex ma 
jfallux, jippreservaw l-eżistenza u l-
kontinwità tan-negozju tagħhom, tiġi 
promossa r-reżiljenza tagħhom, kif ukoll 
jiġu vvalutati u rrestawrati l-ktajjen tal-
provvista interrotti sabiex tiġi 
inċentivizzata l-integrazzjoni tagħhom fl-
ekosistemi industrijali, biex jiġu 
megħjuna jaħtfu l-opportunitajiet għat-
tkabbir; ifakkar li l-SMEs diġà kienu qed 
iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet qabel 
il-kriżi, b'mod partikolari fir-rigward tal-
aċċess għall-finanzi, l-informazzjoni u s-
swieq; jenfasizza għalhekk l-importanza li 
tiġi adottata strateġija ambizzjuża li 
tiżgura li l-SMEs ikunu jistgħu jirkupraw 
u jżidu l-attivitajiet tagħhom;

Or. en

Emenda 12
Marcel Kolaja

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-SMEs għandha tiffoka fuq li 
jingħata appoġġ lill-SMEs biex dawn jiġu 
megħjuna jżommu l-eżistenza tagħhom, 

2. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-SMEs għandha tiffoka fuq li 
jingħata appoġġ lill-SMEs biex dawn jiġu 
megħjuna jżommu l-eżistenza tagħhom, 
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peress li l-kriżi tal-COVID‑19 kienet ta' 
trawma għal ħafna SMEs u għar-rwol 
tagħhom fil-ħajja ta' kuljum tal-Ewropej;

b'tali mod li jinħoloq ambjent regolatorju 
u konsulenzi u appoġġ tekniku msaħħa 
filwaqt li jiġu promossi aktar 
soluzzjonijiet innovattivi u sostenibbli; 
jitlob li jiġi ffaċilitat kemm jista' jkun l-
aċċess tagħhom għall-finanzi, inkluż 
aċċess faċli għall-fondi tar-R&Ż, u 
jingħata appoġġ tekniku msaħħaħ, bħal 
fil-forma ta' punti uniċi ta' servizz 
imsaħħa, u proċeduri regolatorji u 
amministrattivi simplifikati u faċli biex 
taċċessahom, bil-ħsieb li tiġi aċċelerata u 
jittieħed benefiċċju mit-tranżizzjoni 
ekoloġika u diġitali, peress li l-kriżi tal-
COVID‑19 kienet ta' trawma għal ħafna 
SMEs u għar-rwol tagħhom fil-ħajja ta' 
kuljum tal-Ewropej, inkluż fil-forma ta' 
self jew garanziji bankarji vantaġġużi;

Or. en

Emenda 13
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. 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 għal ħafna SMEs u għar-rwol 
tagħhom fil-ħajja ta' kuljum tal-Ewropej;

2. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-SMEs għandha tiffoka 
primarjament fuq li jingħata appoġġ lill-
SMEs biex dawn jiġu megħjuna jżommu l-
eżistenza tagħhom u billi jkollha l-għan li 
dawn jirkupraw b'mod sħiħ u jikbru, 
peress li l-kriżi tal-COVID‑19 kienet ta' 
trawma għal ħafna SMEs u għar-rwol 
kruċjali tagħhom fil-ħajja ta' kuljum tal-
Ewropej; jissottolinja li għandha tittieħed 
ukoll azzjoni biex jiġi appoġġjat it-tkabbir 
tal-SMEs u biex jissaħħu l-attivitajiet 
transkonfinali tagħhom sabiex 
jibbenefikaw l-aktar mis-suq intern; 
ifakkar li għandha tittieħed aktar azzjoni 
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biex jiġu salvagwardjati l-SMEs mill-
kompetizzjoni inġusta minn atturi globali 
minn pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 14
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza li l-SMEs fir-reġjuni 
transkonfinali huma affettwati b'mod 
aktar sever mill-għeluq tal-fruntieri 
interni minħabba l-kriżi tal-COVID-19 u 
li s-suq intern tal-UE jrid jerġa' jkun 
kompletament operattiv malajr kemm 
jista' jkun; jenfasizza li fi żminijiet ta' 
kriżi, il-moviment liberu ta' oġġetti u 
servizzi essenzjali għandu jiġi garantit fi 
ħdan is-suq intern; jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi malajr għodod 
permanenti ġodda biex jiġi evitat 
kwalunkwe tfixkil tas-suq intern fil-każ 
tat-tieni kriżi possibbli u biex jitqiesu l-
ħtiġijiet speċifiċi tal-SMEs;

Or. en

Emenda 15
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Iqis li l-istrateġija tal-SMEs 
għandha timxi id f'id mal-Istrateġija 
Industrijali Ewropea, sabiex tiġi 
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ffaċilitata l-adozzjoni ta' miżuri ġodda ta' 
politika li jippromwovu l-
internazzjonalizzazzjoni tagħhom u 
jiżguraw l-involviment sħiħ tagħhom, 
filwaqt li jitrawwem it-tkabbir ekonomiku 
u l-ħolqien tal-impjiegi fi ħdan is-Suq 
Uniku;

Or. en

Emenda 16
Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jinnota li ż-żamma tal-eżistenza 
tal-SMEs diġà hija s-suġġett tal-politiki 
individwali tal-Istati Membri, li ħafna 
minnhom diġà huma approvati mill-
Kummissjoni bħala għajnuna mill-Istat, 
għalhekk, l-implimentazzjoni tal-
istrateġija għandha tkun miżura 
komplementari u tqis ix-xokk li l-kriżi tal-
COVID-19 ikkawżat lil ħafna SMEs, u 
b'hekk m'għandhomx jiġu imposti piżijiet 
ġodda għas-settur fil-futur qrib;

Or. en

Emenda 17
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragraph 2a

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2 bis. Jilqa', fost l-azzjonijiet identifikati 
mill-Kummissjoni Ewropea, l-azzjoni li 
tirrigwardja l-miżuri biex jinħoloq 
ambjent favorevoli għall-SMEs u l-
mikrointrapriżi; il-fatt li tiġi ffaċilitata l-
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bidla ġenerazzjonali fl-intrapriżi artiġjani 
tradizzjonali, b'uħud minnhom f'riskju li 
jisparixxu, jista' jirrappreżenta mhux biss 
rispons validu għall-inċentivizzazzjoni tal-
intraprenditorija indipendenti iżda anke 
għall-valorizzazzjoni tal-wirt tas-snajja', 
it-tradizzjonijiet u l-kompetenzi artiġjanli 
tal-Ewropa; ikun utli li jiġu previsti 
inċentivi għall-proġetti intergovernattivi li 
jistgħu jorbtu t-tradizzjoni tal-imgħallmin 
tas-sengħa mad-diġitalizzazzjoni bis-
saħħa tas-sehem taż-żgħażagħ lejn tmiem 
il-perkors formattiv;

Or. it

Emenda 18
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jenfasizza li l-aċċess imtejjeb 
għall-finanzi u l-likwidità huma 
neċessarji biex jiġu appoġġjati l-SMEs u 
li l-fondi tal-UE flimkien ma' miżuri 
nazzjonali huma meħtieġa biex 
jippermettu lill-kumpaniji jnaqqsu d-
diskrepanzi tal-likwidità kkawżati mill-
kriżi; jenfasizza li l-SMEs jeħtieġu appoġġ 
biex jikkumpensaw għat-telf fid-dħul 
finanzjarju, jiffinanzjaw l-ispejjeż fissi u 
jevitaw il-fallimenti; jitlob li jiġi appoġġjat 
l-aċċess possibbli għal riżorsi finanzjarji 
differenti għall-SMEs sabiex dawn ma 
jkunux dipendenti biss fuq is-sistema 
bankarja iżda wkoll biex jiġi kkunsidrat l-
użu ta' mezzi oħra inklużi l-ekwità privata 
u l-finanzjament kollettiv;

Or. en
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Emenda 19
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2c. Jitlob li jkun hemm 
sinkronizzazzjoni tal-għodod finanzjarji 
kollha li għandhom l-għan li jappoġġjaw 
lill-SMEs fi ħdan is-suq intern; jinsisti li 
l-programmi kruċjali għall-kompetittività, 
l-iżvilupp u r-reżiljenza tal-kriżi tal-SMEs, 
iridu jiġu inklużi fil-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali li jmiss u jiggarantixxu livell 
neċessarju ta' finanzjament li 
jappoġġjahom; l-iskemi ta' appoġġ tal-
COVID-19 għandhom ikunu mfassla 
apposta biex jindirizzaw l-isfidi tas-setturi 
differenti affettwati u biex jikkoordinaw 
il-finanzjament tal-UE ma' inizjattivi 
nazzjonali u reġjonali; il-finanzjament ta' 
rkupru jeħtieġ ukoll li jindirizza l-ispejjeż 
addizzjonali li l-SMEs b'mod partikolari 
se jkollhom jiffaċċjaw meta jikkonformaw 
ma' regoli ta' sikurezza addizzjonali matul 
u wara l-kriżi; il-Bank Ewropew tal-
Investiment jeħtieġlu jkompli wkoll 
jappoġġja l-SMEs b'mod partikolari bħala 
parti mill-approċċ finanzjarju sostenibbli;

Or. en

Emenda 20
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li l-SMEs għandhom 
jitgħabbew bl-inqas piżijiet possibbli u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża azzjoni ta' 
infurzar b'saħħitha biex tiżgura li s-suq 
uniku jkun ta' benefiċċju għan-negozji u l-
konsumaturi kollha u biex tiġġieled ir-
regolamentazzjoni żejda u restrizzjonijiet 
regolatorji oħra;

3. Jinnota li l-mikrointrapriżi u l-
SMEs għandhom jiffaċċjaw obbligi 
proporzjonati filwaqt li jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet u l-karatteristiċi settorjali; 
ifakkar li t-test tal-SMEs jista' jkun 
għodda utli f'dan ir-rigward; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tuża azzjoni ta' infurzar 
b'saħħitha biex tillimita l-frammentazzjoni 
tas-suq, tindirizza d-dumping soċjali u 
fiskali, tneħħi l-ostakli tas-suq mhux 
ġustifikati u tiżgura kundizzjonijiet ekwi 
għal suq uniku li jkun ta' benefiċċju għan-
negozji u l-konsumaturi kollha;

Or. en

Emenda 21
Marcel Kolaja

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li l-SMEs għandhom 
jitgħabbew bl-inqas piżijiet possibbli u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża azzjoni ta' 
infurzar b'saħħitha biex tiżgura li s-suq 
uniku jkun ta' benefiċċju għan-negozji u l-
konsumaturi kollha u biex tiġġieled ir-
regolamentazzjoni żejda u restrizzjonijiet 
regolatorji oħra;

3. Jinsisti li l-SMEs għandhom 
jirċievu appoġġ immirat, jiġifieri appoġġ 
tekniku, amministrattiv u tal-ħiliet, meta 
jimplimentaw il-qafas regolatorju tal-UE 
biex tiġi żgurata konformità mar-regoli 
tas-suq uniku filwaqt li l-piż 
amministrattiv għandu jitnaqqas għall-
minimu, inkluża t-theddida tal-litigazzjoni 
dwar il-privattivi aggressiva, iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tuża azzjoni ta' infurzar 
b'saħħitha biex tiżgura li s-suq uniku jkun 
ta' benefiċċju għan-negozji u l-konsumaturi 
kollha; jitlob, f'dan ir-rigward, li l-
Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari 
lill-ġlieda kontra prattiki tas-suq inġusti fi 
ħdan is-suq intern u protezzjoni aħjar tal-
SMEs;

Or. en
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Emenda 22
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li l-SMEs għandhom 
jitgħabbew bl-inqas piżijiet possibbli u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża azzjoni ta' 
infurzar b'saħħitha biex tiżgura li s-suq 
uniku jkun ta' benefiċċju għan-negozji u l-
konsumaturi kollha u biex tiġġieled ir-
regolamentazzjoni żejda u restrizzjonijiet 
regolatorji oħra;

3. Jinnota li l-SMEs m'għandhomx 
jitgħabbew u jħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tuża azzjoni ta' infurzar b'saħħitha biex 
tiżgura li s-suq uniku jkun ta' benefiċċju 
għan-negozji u l-konsumaturi kollha u biex 
tiġġieled ir-regolamentazzjoni żejda u 
restrizzjonijiet regolatorji oħra bl-użu tal-
għodod u l-korpi kollha disponibbli, bħal 
pereżempju r-Rappreżentant għall-SMEs 
u l-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju, 
sabiex toħloq kundizzjonijiet ekwi 
f'negozji transkonfinali fis-suq intern;

Or. en

Emenda 23
 Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li l-SMEs għandhom 
jitgħabbew bl-inqas piżijiet possibbli u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża azzjoni ta' 
infurzar b'saħħitha biex tiżgura li s-suq 
uniku jkun ta' benefiċċju għan-negozji u l-
konsumaturi kollha u biex tiġġieled ir-
regolamentazzjoni żejda u restrizzjonijiet 
regolatorji oħra;

3. Jinnota li l-SMEs għandhom 
jitgħabbew bl-inqas piżijiet possibbli u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża azzjoni ta' 
infurzar b'saħħitha biex tiżgura li s-suq 
uniku jkun ta' benefiċċju għan-negozji u l-
konsumaturi kollha u biex tiġġieled ir-
regolamentazzjoni żejda u restrizzjonijiet 
regolatorji oħra; ifakkar li fl-irkupru ta' 
wara l-COVID, id-deregolamentazzjoni 
ulterjuri tas-suq  għandha tiġi 
armonizzata mal-protezzjoni tad-drittijiet 
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tal-ħaddiema;

Or. en

Emenda 24
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li l-SMEs għandhom 
jitgħabbew bl-inqas piżijiet possibbli u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża azzjoni ta' 
infurzar b'saħħitha biex tiżgura li s-suq 
uniku jkun ta' benefiċċju għan-negozji u l-
konsumaturi kollha u biex tiġġieled ir-
regolamentazzjoni żejda u restrizzjonijiet 
regolatorji oħra;

3. Jinnota li l-SMEs għandhom 
jitgħabbew bl-inqas piżijiet possibbli u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża azzjoni ta' 
infurzar b'saħħitha biex tiżgura li s-suq 
uniku jkun ta' benefiċċju għan-negozji u l-
konsumaturi kollha u biex tiġġieled ir-
regolamentazzjoni żejda u restrizzjonijiet 
regolatorji oħra; fid-dawl ta' dan jeħtieġ li 
kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f'dak 
nazzjonali, jiġu applikati b'mod konkret 
il-prinċipji fundamentali tal-"One In, 
One Out" – fejn kull regola li tiġi 
introdotta, din tissostitwixxi waħda 
eżistenti – u l-projbizzjoni tal-gold-plating 
– jiġifieri l-introduzzjoni ta' piżijiet u 
regolamenti li jmorru lil hinn minn dawk 
mitluba mil-liġijiet Ewropej fil-fażi ta' 
traspożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali (dawn 
jistgħu jissejħu wkoll "livelli minimi 
essenzjali");

Or. it

Emenda 25
Kateřina Konečná

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li l-SMEs għandhom 
jitgħabbew bl-inqas piżijiet possibbli u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża azzjoni ta' 

3. Jinnota li l-SMEs ħafna drabi 
jiffaċċjaw aktar diffikultajiet biex 
jimplimentaw l-leġiżlazzjoni Ewropea u 
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infurzar b'saħħitha biex tiżgura li s-suq 
uniku jkun ta' benefiċċju għan-negozji u l-
konsumaturi kollha u biex tiġġieled ir-
regolamentazzjoni żejda u restrizzjonijiet 
regolatorji oħra;

jħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja aħjar 
lill-SMEs f'dan ir-rigward;  iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tuża azzjoni ta' infurzar 
b'saħħitha biex tiżgura li s-suq uniku jkun 
ta' benefiċċju għan-negozji u l-konsumaturi 
kollha u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel 
Test tal-SMEs biex tkejjel l-impatt 
possibbli tal-Leġiżlazzjoni ġdida kollha 
proposta tas-Suq Uniku dwar l-SMEs;

Or. en

Emenda 26
Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jinnota li l-SMEs għandhom 
jitgħabbew bl-inqas piżijiet possibbli u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża azzjoni ta' 
infurzar b'saħħitha biex tiżgura li s-suq 
uniku jkun ta' benefiċċju għan-negozji u l-
konsumaturi kollha u biex tiġġieled ir-
regolamentazzjoni żejda u restrizzjonijiet 
regolatorji oħra;

3. Jinnota li l-SMEs għandhom 
jitgħabbew bl-inqas piżijiet possibbli u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża azzjoni ta' 
infurzar b'saħħitha biex tiżgura li s-suq 
uniku jkun ta' benefiċċju għan-negozji u l-
konsumaturi kollha u biex tiġġieled ir-
regolamentazzjoni żejda u restrizzjonijiet 
regolatorji oħra li se tnaqqas l-ispejjeż u 
tiffaċilita t-titjib tal-attività tal-SMEs;

Or. en

Emenda 27
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jirrikonoxxi l-appoġġ tal-Qafas 
Temporanju tal-Għajnuna mill-Istat fil-
kuntest tal-kriżi kkawżata mill-pandemija 
tal-COVID-19 u jilqa' l-emenda riċenti 
tagħha li tippermetti lill-Istati Membri 
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jipprovdu appoġġ pubbliku lill-kumpaniji 
mikro u żgħar kollha; jesprimi t-tħassib 
tiegħu dwar id-distribuzzjoni mhux 
ugwali tal-għajnuna mill-Istat u l-aċċess 
tal-Istati Membri għal-likwidità u l-
ispazju fiskali, fatt li aktarx iwassal għal 
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni, joħloq 
vantaġġi kompetittivi inġusti u l-
possibbiltà ta' perturbazzjonijiet fis-Suq 
Uniku;

Or. en

Emenda 28
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jinnota li hemm bżonn ta' 
approċċi speċifiċi biex l-SMEs iħaddnu d-
diġitalizzazzjoni b'mod li tkun imfassla 
skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi tagħhom; is-
sħab soċjali jista' jkollhom rwol ta' 
appoġġ għall-intrapriżi fl-isforzi tagħhom 
biex jistabbilixxu pjanijiet ta' ħiliet biex 
jakkomodaw bidliet kontinwi u futuri;

Or. en

Emenda 29
Marcel Kolaja

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li minbarra l-aċċess 
għall-finanzi, l-SMEs jiltaqgħu ma' 
ostakli f'termini ta' ħiliet, inklużi ħiliet 
maniġerjali, ħiliet u għarfien diġitali u 
relatati mas-sostenibbiltà; jitlob li jiġu 
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ffinanzjati programmi speċifiċi fil-livell 
tal-UE u dak nazzjonali biex jittejjeb l-
aċċess tal-SMEs għat-taħriġ u għall-
mentoring; iżid li għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għall-promozzjoni 
tal-intraprenditorija tan-nisa;

Or. en

Emenda 30
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li l-Istati Membri 
għandhom jevitaw prattiki ta' 
kompetizzjoni inġusta fi ħdan is-suq 
intern, peress li dawn jistgħu 
jaffettwaw b'mod serju lill-
mikrointrapriżi u lill-SMEs u lid-
drittijiet tal-konsumatur;

Or. en

Emenda 31
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jitlob li jkun hemm pjan 
direzzjonali lejn il-kisba ta' tnaqqis kbir 
fil-piż amministrattiv u l-burokrazija li 
jaffettwaw lill-SMEs fis-suq intern, biex 
tingħata spinta lill-potenzjal tal-SMEs 
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għall-investimenti u biex jitħaffef l-
irkupru ekonomiku tal-UE; dan għandu 
jinkludi l-elementi li ġejjin: 
- l-appoġġ lill-SMEs biex joperaw b'mod 
transkonfinali u b'hekk jinkisbu bis-sħiħ 
il-benefiċċji tas-suq intern; 
- li titħeġġeġ l-espansjoni;  
- it-tisħiħ u l-integrazzjoni tad-dimensjoni 
tal-SMEs fil-valutazzjonijiet tal-impatt 
kollha permezz ta' test vinkolanti tal-
SMEs imwettaq fi stadju bikri tal-
valutazzjoni tal-impatt biex jiġi analizzat 
l-impatt ekonomiku tal-proposti 
leġiżlattivi, inklużi l-ispejjeż tal-
konformità; 
- l-applikazzjoni tar-regola ta' darba 
waħda b'tali mod li għal kwalunkwe spiża 
ta' konformità addizzjonali introdotta 
b'leġiżlazzjoni ġdida, l-ammont 
korrispondenti tal-ispiża ta' konformità 
jitnaqqas; 
- it-tnaqqis tal-piż regolatorju permezz ta' 
miri konkreti fil-livell tal-UE u dak 
nazzjonali (bħal tnaqqis ta' 30 % jew 
tnaqqis ta' 1 000 regola u regolamenti 
skaduti), sabiex ikun hemm benefiċċju 
reali għall-SMEs biex jikbru u jirnexxu 
fis-suq intern tal-UE;

Or. en

Emenda 32
Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li regolamentazzjoni 
eċċessiva hija l-aktar waħda ta' piż għall-
SMEs, u għalhekk sabiex jintlaħqu l-
għanijiet tal-istrateġija, għandu jkun 
hemm enfasi akbar fuq il-proporzjonalità 
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ta' kwalunkwe inizjattiva ġdida;

Or. en

Emenda 33
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Jenfasizza li kompetizzjoni inġusta 
normalment xprunata minn kumpaniji 
barra mill-UE hija ta' ħsara kbira għall-
SMEs Ewropej, speċjalment fl-irkupru ta' 
wara l-COVID-19; strumenti ta' difiża 
kummerċjali effiċjenti għandhom ikunu 
aċċessibbli għall-SMEs u għandhom 
jevitaw prattiki inġusti minn pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 34
Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Jenfasizza li l-SMEs huma l-akbar 
benefiċjarji ta' kompetizzjoni ħielsa fis-
suq intern, u b'hekk jiżdied il-livell ta' 
kompetittività fis-suq tal-UE li jkun ta' 
benefiċċju għas-settur;

Or. en

Emenda 35
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3c. Ifakkar li approċċ effettiv 
"ekoloġiku", li jiffavorixxi lill-SMEs, 
għandu jevita li jimponi piżijiet żejda fuq 
l-SMEs filwaqt li jippermetti l-
importazzjoni minn pajjiżi terzi li ma 
jirrispettawx l-istandards tal-kummerċ 
ħieles u "ekoloġiċi";

Or. en

Emenda 36
Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3c. Jikkundanna kwalunkwe tentattiv 
biex il-kriżi tal-COVID-19 tintuża bħala 
skuża għal prattiki protezzjonisti u piżijiet 
amministrattivi eċċessivi għall-SMEs li 
joperaw fis-suq uniku, b'mod partikolari 
fis-settur tat-trasport tal-merkanzija bit-
triq; jistieden lill-Kummissjoni taġixxi 
b'mod deċiżiv biex tipproteġi l-libertà li 
jiġu pprovduti servizzi fl-UE;

Or. en

Emenda 37
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-data 
bħala l-forza vitali tal-ekonomija diġitali; 
jappoġġja lill-Kummissjoni fl-istabbiliment 
ta' spazji ta' data Ewropej għal kondiviżjoni 
affidabbli u sikura tad-data biex iżżid il-
flussi tad-data bejn in-negozji u mal-
gvernijiet;

4. Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-data 
bħala l-forza vitali tal-ekonomija diġitali; 
jappoġġja lill-Kummissjoni fl-istabbiliment 
ta' spazji ta' data Ewropej għal kondiviżjoni 
affidabbli u sikura tad-data biex iżżid il-
flussi tad-data bejn in-negozji u mal-
gvernijiet; jissottolinja li l-SMEs 
jeħtieġilhom jingħataw sehem ġust mill-
valur miżjud tad-data li jiġġeneraw u 
jenfasizza li l-interoperabbiltà u l-aċċess 
nondiskriminatorju għad-data, inklużi d-
data tal-pjattaformi, huma essenzjali biex 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi diġitali fi 
ħdan is-suq intern u biex jiġu indirizzati 
b'suċċess l-isfidi u l-opportunitajiet li 
joħorġu minn kwistjonijiet ta' 
kondiviżjoni tad-data, ta' sigurtà tad-data 
u ta' ċibersigurtà fis-suq intern kollu;

Or. en

Emenda 38
Marcel Kolaja

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-data 
bħala l-forza vitali tal-ekonomija diġitali; 
jappoġġja lill-Kummissjoni fl-istabbiliment 
ta' spazji ta' data Ewropej għal kondiviżjoni 
affidabbli u sikura tad-data biex iżżid il-
flussi tad-data bejn in-negozji u mal-
gvernijiet;

4. Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-data 
mhux personali u t-trasferiment ta' 
teknoloġija mill-akkademja għall-SMEs 
bħala l-forza vitali tal-ekonomija diġitali; 
jappoġġja lill-Kummissjoni fl-istabbiliment 
ta' spazji ta' data Ewropej għal kondiviżjoni 
affidabbli u sikura tad-data mhux 
personali biex iżżid il-flussi tad-data bejn 
in-negozji, l-NGOs u s-settur pubbliku; 
jenfasizza l-importanza ta' data miftuħa u 
kondiviżjoni tal-għarfien permezz ta' 
teknoloġiji miftuħa għall-SMEs;

Or. en
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Emenda 39
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-data 
bħala l-forza vitali tal-ekonomija diġitali; 
jappoġġja lill-Kummissjoni fl-istabbiliment 
ta' spazji ta' data Ewropej għal kondiviżjoni 
affidabbli u sikura tad-data biex iżżid il-
flussi tad-data bejn in-negozji u mal-
gvernijiet;

4. Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-data 
bħala l-forza vitali tal-ekonomija diġitali; 
jappoġġja lill-Kummissjoni fl-istabbiliment 
ta' spazji ta' data Ewropej għal kondiviżjoni 
affidabbli u sikura tad-data biex iżżid il-
flussi tad-data bejn in-negozji u mal-
gvernijiet; ifakkar li t-taħriġ diġitali u l-
programmi ta' titjib tal-ħiliet u ta' taħriġ 
mill-ġdid għall-intraprendituri u l-
impjegati jistgħu jappoġġjaw l-irkupru 
tal-SMEs u jrawmu l-kompetittività 
tagħhom fis-suq tal-UE;

Or. en

Emenda 40
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-data 
bħala l-forza vitali tal-ekonomija diġitali; 
jappoġġja lill-Kummissjoni fl-istabbiliment 
ta' spazji ta' data Ewropej għal kondiviżjoni 
affidabbli u sikura tad-data biex iżżid il-
flussi tad-data bejn in-negozji u mal-
gvernijiet;

4. Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-data 
bħala l-forza vitali tal-ekonomija diġitali; 
jindika l-eżistenza ta' żbilanċi tal-poter 
tas-suq u l-ostakli għall-aċċess għad-data 
li jaffettwaw l-iżvilupp tal-SMEs; jilqa' l-
Istrateġija tad-Data f'dan ir-rigward; 
jappoġġja lill-Kummissjoni fil-
promozzjoni tal-interoperabbiltà u fl-
istabbiliment ta' spazji ta' data Ewropej 
għal kondiviżjoni affidabbli u sikura tad-
data biex iżżid il-flussi tad-data bejn in-
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negozji u mal-gvernijiet; iqis li l-prodotti u 
s-servizzi kollha żviluppati b'finanzjament 
pubbliku għandhom jiġu ppubblikati taħt 
liċenzji b'sors miftuħ u jkunu aċċessibbli 
għall-mikrointrapriżi u l-SMEs; 
jenfasizza l-importanza strateġika li tiġi 
żgurata t-transizzjoni diġitali tal-SMEs u 
għalhekk jissuġġerixxi li għandhom jiġu 
żviluppati spazji komuni tad-data Ewropej 
futuri b'mod favorevoli għall-SMEs 
sabiex ikunu jistgħu jaċċessaw settijiet ta' 
data kbar;

Or. en

Emenda 41
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-data 
bħala l-forza vitali tal-ekonomija diġitali; 
jappoġġja lill-Kummissjoni fl-istabbiliment 
ta' spazji ta' data Ewropej għal kondiviżjoni 
affidabbli u sikura tad-data biex iżżid il-
flussi tad-data bejn in-negozji u mal-
gvernijiet;

4. Jenfasizza r-rwol kruċjali tad-data 
bħala l-forza vitali tal-ekonomija diġitali; 
jappoġġja lill-Kummissjoni fl-istabbiliment 
ta' spazji ta' data Ewropej għal kondiviżjoni 
affidabbli u sikura tad-data biex iżżid il-
flussi tad-data bejn in-negozji u mal-
gvernijiet; fil-kuntest ta' impetu futur lejn 
id-diġitalizzazzjoni fl-era ta' wara l-
COVID-19, l-aċċess għal data f'ħin reali 
u legalment sigura għall-SMEs fiż-żona 
B2B se jsir dejjem aktar essenzjali fl-
indirizzar ta' sitwazzjonijiet ta' 
kompetizzjoni inġusta; it-titjib tal-aċċess 
għad-data għall-SMEs għandu jkun punt 
ewlieni fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija 
Ewropea tad-Data; ir-rwol tal-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
mikrointrapriżi u l-SMEs huwa kruċjali 
biex jakkumpanja t-tranżizzjoni 
sostenibbli u diġitali tal-SMEs;

Or. it
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Emenda 42
Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jissottolinja li t-teknoloġiji 
rivoluzzjonarji avvanzati, bħall-
blockchain, l-Intelliġenza Artifiċjali (IA), 
il-Cloud Computing u l-Computing ta' 
Prestazzjoni Għolja (HPC) jistgħu jagħtu 
spinta kbira lill-kompetittività tal-SMEs;

Or. en

Emenda 43
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jirrimarka li hemm bżonn li jiġi 
ffaċilitat l-użu tal-Intelliġenza Artifiċjali 
mill-SMEs billi jiġi promoss il-ħolqien ta' 
Alleanzi transkonfinali għall-SMEs għall-
IA fil-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 l-aċċess tal-SMEs 
għal standards tal-ICT u l-għarfien 
tagħhom biex jinnovaw u jipprovdu 
soluzzjonijiet diġitali aktar imfassla 
apposta;

Or. en
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Emenda 44
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jirrimarka li l-SMEs jiffaċċjaw 
diffikultajiet biex jipproteġu d-drittijiet 
tal-Proprjetà Intellettwali (IP) tagħhom, li 
jistgħu jheddu l-iżvilupp tagħhom; 
jistieden lill-Kummissjoni żżid is-
sensibilizzazzjoni dwar l-IP, tiżviluppa 
pariri esterni u tiżgura infurzar xieraq;

Or. en

Emenda 45
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni 
toffri diversi benefiċċji lill-SMEs, bħall-
għoti ta' 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 biex jadattaw il-
mudelli tan-negozju tagħhom skont dan u 
jadottaw it-teknoloġiji diġitali meħtieġa 
biex jibqgħu kompetittivi u attraenti għall-
klijenti, waqt li l-ispejjeż tal-opportunità 
minħabba nuqqas ta' diġitalizzazzjoni qed 
jiżdiedu;

Or. en
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Emenda 46
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jenfasizza li n-negozji l-ġodda 
jirrappreżentaw lill-SMEs b'potenzjal 
ogħla li jikbru f'setturi diġitali ġodda 
bħall-IA, l-Internet tal-Oġġetti (IOT) u r-
robotika; jenfasizza li anke l-
mikrointrapriżi u l-mikrokumpaniji, li ma 
għandhomx riżorsi suffiċjenti jew 
infrastruttura għal trasformazzjoni 
diġitali, irid ikollhom aċċess għal riżorsi 
finanzjarji suffiċjenti u għandhom ikunu 
appoġġjati b'mod adegwat; ifakkar li anke 
l-SMEs tradizzjonali ffukati fuq l-iżvilupp 
sostenibbli tas-soċjetà huma mhedda bil-
kbir mill-kriżi f'diversi setturi u 
għandhom jiġu appoġġjati b'mod 
adegwat;

Or. en

Emenda 47
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jenfasizza l-opportunitajiet offruti 
mill-kummerċ elettroniku biex jintlaħqu 
klijenti u swieq ġodda fl-appoġġ tal-
irkupru ekonomiku għall-mikrointrapriżi 
u l-SMEs; jenfasizza l-valur miżjud tal-
leġiżlazzjoni bħar-Regolament tal-
Pjattaforma għan-Negozji f'dan ir-
rigward u jitlob l-implimentazzjoni u l-
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infurzar rapidi tiegħu; iwissi li jeżisti 
riskju persistenti ta' kompetizzjoni 
inġusta fil-kummerċ elettroniku, anke 
minħabba l-preżenza ta' prodotti mhux 
konformi, illegali jew mhux sikuri fi 
swieq online li jimmiraw lejn il-
konsumaturi tal-UE; jenfasizza li l-Att 
dwar is-Servizzi Diġitali se jkollu rwol 
ewlieni f'dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 48
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jenfasizza, madankollu, li l-aċċess 
ugwali għall-investiment jibqa' sfida fl-
UE, filwaqt li jitqiesu d-diffikultajiet 
akbar ta' aċċess għall-finanzi 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 u tiżgura li l-SMEs 
jikkompetu b'kundizzjonijiet ekwi;

Or. en

Emenda 49
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4c. Jindika l-valur miżjud tal-
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programmi tal-QFP tal-UE biex jiġu 
appoġġjati l-mikrointrapriżi u l-SMEs, 
b'mod partikolari l-Programm tas-Suq 
Uniku, InvestEU, Ewropa Diġitali, 
Orizzont Ewropa u programmi oħra; 
jenfasizza l-importanza ta' adozzjoni 
rapida tal-QFP u ta' Next Generation 
EU; iqis li t-taqsima tal-SMEs tal-
Programm tas-Suq Uniku għandha 
żżomm il-livell ta' ambizzjoni mqajma 
mill-pożizzjoni tal-Parlament; jenfasizza l-
importanza li jiġi razzjonalizzat l-aċċess 
għall-fondi tal-UE għall-mikrointrapriżi u 
l-SMEs; 

Or. en

Emenda 50
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

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

5. 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 ma' kif isir in-negozju bejn il-
fruntieri, inkluż permezz ta' pariri dwar l-
akkwist pubbliku u s-sorsi ta' finanzjament;

Or. en

Emenda 51
Marcel Kolaja
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

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

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jimplimentaw il-portal diġitali uniku b'mod 
favorevoli għall-SMEs billi jikkooperaw 
mill-qrib mal-awtoritajiet reġjonali u lokali 
u billi jipprovdu aċċess diġitali faċli għall-
informazzjoni, il-proċeduri, l-assistenza u 
s-servizzi marbuta ma' kif isir in-negozju 
bejn il-fruntieri, inkluż permezz ta' pariri 
dwar l-akkwist pubbliku u s-sorsi ta' 
finanzjament;

Or. en

Emenda 52
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

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

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jimplimentaw il-portal diġitali uniku b'mod 
favorevoli għall-SMEs billi jikkooperaw 
mill-qrib mal-awtoritajiet reġjonali u lokali 
u billi jipprovdu aċċess diġitali faċli għall-
informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi 
marbuta ma' kif isir in-negozju bejn il-
fruntieri, inkluż permezz ta' pariri dwar l-
akkwist pubbliku u s-sorsi ta' 
finanzjament; jilqa' s-sistema ta' 
Rappreżentanti tal-SMEs biex jitqies 
aħjar l-utent finali f'leġiżlazzjoni futura; 
jissuġġerixxi madankollu valutazzjoni 
kritika tal-proċess tal-ħatra u tal-
funzjonament tagħha sabiex jiġu 
rrimedjati d-dgħufijiet potenzjali u jiġi 
żgurat li taħdem b'mod effiċjenti fl-Istati 
Membri kollha, f'koordinazzjoni kostanti 
mal-assoċjazzjonijiet tan-negozju u l-
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partijiet ikkonċernati rilevanti;

Or. en

Emenda 53
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

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

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jimplimentaw il-portal diġitali uniku b'mod 
favorevoli għall-SMEs billi jikkooperaw 
mill-qrib mal-awtoritajiet reġjonali u lokali 
u billi jipprovdu aċċess diġitali faċli għall-
informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi 
marbuta ma' kif isir in-negozju bejn il-
fruntieri, inkluż permezz ta' pariri dwar l-
akkwist pubbliku u s-sorsi ta' finanzjament; 
jirrimarka li f'dan ir-rigward, ma jistgħux 
jiġu aktar posposti miżuri urġenti bħad-
diġitalizzazzjoni estiża tar-relazzjoni bejn 
id-dipartimenti tal-gvern u l-intrapriżi, u 
l-interoperabbiltà tad-databases tal-gvern;

Or. it

Emenda 54
Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Huwa tal-fehma li huwa meħtieġ 
appoġġ għall-SMEs biex ikollhom aċċess 
akbar għas-suq intern u għall-
innovazzjoni;

Or. en
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Emenda 55
Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. 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, li jiggwida l-formulazzjoni 
sussegwenti ta' prattiki tajba u standards 
leġiżlattivi ulterjuri;

Or. en

Emenda 56
Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Huwa importanti li l-SMEs 
ikollhom aċċess għal sessjonijiet ta' 
informazzjoni u taħriġ dwar ir-rwol tad-
diġitalizzazzjoni fl-attività tagħhom;

Or. en

Emenda 57
Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jistieden lill-Kummissjoni tniedi 
Inizjattiva Ewropea GovTech fl-2020 u 
proġett pilota fuq skala żgħira għall-
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promozzjoni tal-aħjar prattiki fil-ħolqien 
ta' effett ta' sinerġija bejn il-gvern u n-
negozji ġodda u l-SMEs diġitali u biex jiġi 
ffaċilitat l-użu fost għadd żgħir ta' Stati 
Membri li jippromwovu aċċess ugwali 
għas-suq għall-SMEs Diġitali Ewropej;

Or. en

Emenda 58
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jistieden lill-Istati Membri 
jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa għal 
offerti ta' akkwist billi jużaw il-flessibbiltà 
tal-qafas ta' akkwist ġdid tal-UE u jtejbu l-
opportunitajiet għall-SMEs billi jużaw 
għodod u pjattaformi diġitali biex jespandu 
l-akkwisti transkonfinali; jenfasizza li l-
akkwist pubbliku ekoloġiku jista' jagħti 
kontribut importanti għall-bini ta' 
ekonomija sostenibbli;

6. Jistieden lill-Istati Membri 
jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa għal 
offerti ta' akkwist billi jużaw il-flessibbiltà 
tal-qafas ta' akkwist ġdid tal-UE u jtejbu l-
opportunitajiet għall-SMEs, ineħħu d-
disparitajiet ta' aċċess għall-akkwist 
pubbliku u kondotta diskriminatorja, 
sproporzjonata jew mhux oġġettiva min-
naħa tal-awtoritajiet kontraenti billi jużaw 
għodod u pjattaformi diġitali biex jespandu 
anke l-akkwisti transkonfinali; jenfasizza li 
l-akkwist pubbliku ekoloġiku jista' jagħti 
kontribut importanti għall-bini ta' 
ekonomija sostenibbli, anke fid-dawl tas-
sostenibbiltà ambjentali, l-hekk imsejħa 
kuntratti Km0, li jipprevedu kriterji ta' 
ppremjar għan-negozji lokali, u b'hekk 
tinbena l-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-
katina agrikola u dik tal-provvista qasira; 
jinnota li dan jista' jsir ukoll billi tiġi 
prevista riżerva minima ta' 50 % tal-
akkwist pubbliku għal mikrointrapriżi u 
intrapriżi żgħar li jkollhom il-kwartieri 
ġenerali tagħhom irreġistrati u operattivi 
fil-viċinanza tal-postijiet tal-eżekuzzjoni 
għal xogħlijiet li ma għandhomx interess 
transkonfinali u li l-akkwist tagħhom 
huwa inqas mil-limitu ta' EUR 150 000;
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Or. it

Emenda 59
Marcel Kolaja

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jistieden lill-Istati Membri 
jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa għal 
offerti ta' akkwist billi jużaw il-flessibbiltà 
tal-qafas ta' akkwist ġdid tal-UE u jtejbu l-
opportunitajiet għall-SMEs billi jużaw 
għodod u pjattaformi diġitali biex jespandu 
l-akkwisti transkonfinali; jenfasizza li l-
akkwist pubbliku ekoloġiku jista' jagħti 
kontribut importanti għall-bini ta' 
ekonomija sostenibbli;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jissimplifikaw il-proċessi ta' 
sejħa għal offerti ta' akkwist billi jużaw il-
flessibbiltà tal-qafas ta' akkwist ġdid tal-
UE u jtejbu l-opportunitajiet għall-SMEs 
inkluż billi jużaw għodod u pjattaformi 
diġitali biex jespandu l-akkwisti nazzjonali 
u transkonfinali; jenfasizza li l-akkwist 
pubbliku ekoloġiku huwa għodda 
strateġika biex jagħti spinta lix-xejriet 
sostenibbli ta' produzzjoni u konsum 
filwaqt li jappoġġja l-innovazzjoni mill-
SMEs u jitlob li jkun hemm miri minimi 
obbligatorji biex isir użu sistematiku tal-
kriterji soċjali u ambjentali; iqis li l-
amministrazzjoni nazzjonali u pubblika 
Ewropea hija relattivament avversa għar-
riskju, u ħafna drabi m'għandhiex is-sett 
ta' ħiliet biex tikseb l-innovazzjoni; 
jenfasizza li l-amministrazzjoni pubblika 
għandha tmexxi bl-eżempju fl-akkwist, il-
prodotti u s-servizzi minn SMEs 
innovattivi fi proċedura ta' akkwist 
pubbliku, u jfakkar li l-kodiċi ffinanzjat 
pubblikament żviluppat għas-settur 
pubbliku għandu jkun disponibbli 
pubblikament taħt liċenzja ta' software 
b'sors miftuħ; 

Or. en

Emenda 60
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jistieden lill-Istati Membri 
jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa għal 
offerti ta' akkwist billi jużaw il-flessibbiltà 
tal-qafas ta' akkwist ġdid tal-UE u jtejbu l-
opportunitajiet għall-SMEs billi jużaw 
għodod u pjattaformi diġitali biex jespandu 
l-akkwisti transkonfinali; jenfasizza li l-
akkwist pubbliku ekoloġiku jista' jagħti 
kontribut importanti għall-bini ta' 
ekonomija sostenibbli;

6. Jistieden lill-Istati Membri 
jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa għal 
offerti ta' akkwist billi jużaw il-flessibbiltà 
tal-qafas ta' akkwist ġdid tal-UE biex 
itejbu l-opportunitajiet għall-SMEs bħal 
possibbiltà li jissudividu l-akkwist 
f'lottijiet iżgħar u jissimplifikaw il-
proċeduri amministrattivi, kif ukoll billi 
jużaw għodod u pjattaformi diġitali biex 
jespandu l-akkwisti transkonfinali; 
jenfasizza li l-akkwist pubbliku ekoloġiku 
jista' jagħti kontribut importanti għall-bini 
ta' ekonomija sostenibbli;

Or. en

Emenda 61
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jistieden lill-Istati Membri 
jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa għal 
offerti ta' akkwist billi jużaw il-flessibbiltà 
tal-qafas ta' akkwist ġdid tal-UE u jtejbu l-
opportunitajiet għall-SMEs billi jużaw 
għodod u pjattaformi diġitali biex jespandu 
l-akkwisti transkonfinali; jenfasizza li l-
akkwist pubbliku ekoloġiku jista' jagħti 
kontribut importanti għall-bini ta' 
ekonomija sostenibbli;

6. Jistieden lill-Istati Membri 
jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa għal 
offerti ta' akkwist billi jużaw il-flessibbiltà 
tal-qafas ta' akkwist ġdid tal-UE u jtejbu l-
opportunitajiet għall-SMEs billi jużaw 
għodod u pjattaformi diġitali biex jespandu 
l-akkwisti transkonfinali; jenfasizza li l-
akkwist pubbliku ekoloġiku u aċċess 
simplifikat għall-offerti jista' jagħti 
kontribut importanti għall-bini ta' 
ekonomija sostenibbli; jitlob, fejn 
possibbli, li jkun hemm preferenza għal 
mikrointrapriżi u SMEs Ewropej f'sejħiet 
għal offerti pubbliċi;
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Or. en

Emenda 62
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jistieden lill-Istati Membri 
jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa għal 
offerti ta' akkwist billi jużaw il-flessibbiltà 
tal-qafas ta' akkwist ġdid tal-UE u jtejbu l-
opportunitajiet għall-SMEs billi jużaw 
għodod u pjattaformi diġitali biex jespandu 
l-akkwisti transkonfinali; jenfasizza li l-
akkwist pubbliku ekoloġiku jista' jagħti 
kontribut importanti għall-bini ta' 
ekonomija sostenibbli;

6. Jistieden lill-Istati Membri 
jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa għal 
offerti ta' akkwist billi jużaw il-flessibbiltà 
tal-qafas ta' akkwist ġdid tal-UE u jtejbu l-
opportunitajiet għall-SMEs billi jużaw 
għodod u pjattaformi diġitali biex jespandu 
l-akkwisti transkonfinali; jenfasizza li l-
akkwist pubbliku ekoloġiku jista' jagħti 
kontribut importanti għall-bini ta' 
ekonomija sostenibbli; jiddispjaċih li l-
"kriterju tal-aktar prezz baxx" ħafna 
drabi għadu deċiżiv fil-proċessi tas-sejħiet 
għall-offerti, spiss għad-detriment tal-
SMEs;

Or. en

Emenda 63
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jistieden lill-Istati Membri 
jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa 
għal offerti ta' akkwist billi jużaw il-
flessibbiltà tal-qafas ta' akkwist ġdid 
tal-UE u jtejbu l-opportunitajiet 
għall-SMEs billi jużaw għodod u 
pjattaformi diġitali biex jespandu l-

6. Jistieden lill-Istati Membri 
jissimplifikaw il-proċessi ta' sejħa għal 
offerti ta' akkwist billi jużaw il-flessibbiltà 
tal-gwida l-ġdida tal-Kummissjoni fi ħdan 
il-qafas ta' akkwist pubbliku u jtejbu l-
opportunitajiet għall-SMEs fis-suq intern 
billi jużaw għodod u pjattaformi diġitali 
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akkwisti transkonfinali; jenfasizza li 
l-akkwist pubbliku ekoloġiku jista' 
jagħti kontribut importanti għall-bini 
ta' ekonomija sostenibbli;

biex jespandu l-akkwisti transkonfinali; 
jenfasizza li l-akkwist pubbliku sostenibbli 
jista' jagħti kontribut importanti għat-
tranżizzjoni lejn ekonomija aktar 
sostenibbli u li l-SMEs jeħtieġu l-appoġġ 
xieraq biex iressqu 'l quddiem din it-
tranżizzjoni;

Or. en

Emenda 64
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied is-
sehem tal-SMEs f'kuntratti tal-gvern, li 
jittejjeb l-aċċess tagħhom għall-akkwist 
pubbliku u li jiġu miġġielda l-kriterji tal-
offerti li jistabbilixxu rekwiżiti lil hinn 
mill-elementi fundamentali tas-servizz jew 
tal-oġġetti mixtrija, bħall-prezz, il-kwalità 
u s-sostenibbiltà;

Or. en

Emenda 65
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jirrikonoxxi li għadd ta' stati u 
bliet huma kapaċi jipprojbixxu jew 
jirregolaw mill-qrib l-attività tal-hekk 
imsejħa pjattaformi diġitali; jissottolinja l-
ħtieġa urġenti għar-regolamentazzjoni ta' 
dawn il-pjattaformi fuq bażi usa' għall-
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prevenzjoni tal-kompetizzjoni inġusta u 
biex jiġu żgurati r-rispett tad-drittijiet tal-
ħaddiema u tal-konsumaturi, u s-
sikurezza tal-utent;

Or. en

Emenda 66
Kosma Złotowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jinnota l-parteċipazzjoni baxxa 
tal-SMEs fl-akkwist pubbliku, 
speċjalment transkonfinali fejn huma 
jammontaw biss għal 25 % tal-valur tal-
akkwist transkonfinali (meta mqabbel ma' 
33 % f'pajjiżhom); jissottolinja li bl-infiq 
kombinat tal-akkwist fl-UE li jilħaq 14 % 
tal-PDG tal-Istati Membri flimkien, iż-
żieda fir-rata ta' parteċipazzjoni tal-SMEs 
fl-offerti tirrappreżenta possibbilment l-
akbar opportunità ta' finanzjament għal 
SMEs diġitali; jenfasizza li l-kisba ta' dan 
l-għan teħtieġ l-użu ta' metodoloġiji ta' 
akkwist ġodda (bħal mudelli ta' 
kompetizzjoni ta' disinn) u l-ħolqien ta' 
għodod ġodda biex jitpoġġew fil-prattika;

Or. en

Emenda 67
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jenfasizza l-ħtieġa għal żieda 
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sinifikanti tal-parteċipazzjoni tal-SMEs 
fis-suq tal-akkwist pubbliku tal-UE; 
ifakkar fl-importanza ta' suq Ewropew 
tal-akkwist pubbliku għall-SMEs li huwa 
bbażat fuq offerti ta' daqs moderat li 
jippermettulhom li jipparteċipaw fil-
proċess tal-akkwist u fejn kompetizzjoni 
reali u ġusta bejn l-atturi tas-suq tista' 
sseħħ fi ħdan is-suq intern; barra minn 
hekk, jenfasizza li huwa importanti li d-
Dokument Ewropew Uniku għall-Akkwist 
(ESPD) ikun aktar aċċessibbli għall-
SMEs; jitlob li jinħolqu għodod diġitali 
bħall-pjattaformi għat-titjib tal-aċċess 
għall-informazzjoni rilevanti dwar l-
akkwist pubbliku għall-SMEs;

Or. en

Emenda 68
Kateřina Konečná

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Iqis li l-objettivi ta' "Strateġija 
għall-SMEs għal Ewropa Sostenibbli u 
Diġitali" għandhom ikunu akkumpanjati 
għalkollox minn riżorsi finanzjarji u 
riżorsi oħra biex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jippromwovu t-tranżizzjoni tal-
SMEs lejn is-sostenibbiltà u d-
diġitalizzazzjoni, ħaġa li hija ta' 
importanza partikolari għall-pajjiżi u r-
reġjuni l-inqas żviluppati fil-kuntest tal-
politika ta' koeżjoni; jenfasizza li dawn l-
objettivi ma jistgħux ikunu kontradittorji 
u, għall-kuntrarju, iridu jakkumpanjaw 
miżuri biex jiġi ssalvagwardjat l-impjieg 
bid-drittijiet u biex jittejbu l-
kundizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet 
tal-konsumaturi fid-diversi setturi ta' 
attività;
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Or. en

Emenda 69
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza l-fatt li ħlasijiet tard 
jammontaw għal 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 sabiex tiżgura u tippromwovi 
li l-pagamenti fil-pront ikunu n-norma fis-
suq uniku kollu.

7. Jenfasizza l-fatt li ħlasijiet tard 
jammontaw għal 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 sabiex tiżgura u tippromwovi 
li l-pagamenti fil-pront ikunu n-norma fis-
suq uniku kollu, inkluż permezz tal-użu 
attiv tal-proċeduri ta' ksur f'każijiet fejn 
id-Direttiva mhix implimentata kif xieraq; 
għal dak il-għan, iħeġġeġ lill-Istati 
Membri biex jaħtru awtorità indipendenti 
ta' infurzar li tkun responsabbli għall-
monitoraġġ tal-applikazzjoni xierqa tar-
regoli dwar il-pagament tard u li jkollha 
s-setgħa li timponi penali f'każ ta' 
dewmien fi żmien ta' ħlas.

__________________________ __________________________

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.

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.

Or. en

Emenda 70
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza l-fatt li ħlasijiet tard 
jammontaw għal 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 sabiex tiżgura u tippromwovi 
li l-pagamenti fil-pront ikunu n-norma fis-
suq uniku kollu.

7. Jenfasizza l-fatt li ħlasijiet tard 
jammontaw għal 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 sabiex tiżgura u tippromwovi 
li l-pagamenti fil-pront ikunu n-norma fis-
suq uniku kollu; jitlob lill-awtoritajiet 
Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali 
biex jagħtu eżempju tajjeb billi jħallsu lill-
SMEs fil-ħin.

__________________________ __________________________

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.

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.

Or. en

Emenda 71
Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza l-fatt li ħlasijiet tard 
jammontaw għal 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 sabiex tiżgura u tippromwovi 
li l-pagamenti fil-pront ikunu n-norma fis-
suq uniku kollu.

7. Jenfasizza l-fatt li ħlasijiet tard 
jammontaw għal 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 sabiex tiżgura u 
tippromwovi li l-pagamenti fil-pront ikunu 
n-norma, b'mod partikolari t-
tranżazzjonijiet min-negozji għall-gvern, 
fis-suq uniku kollu.

_______________________________ __________________________

1 Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament 1 Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament 
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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.

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.

Or. en

Emenda 72
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza l-fatt li ħlasijiet tard 
jammontaw għal kwart tal-fallimenti tal-
SMEs fl-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tgħammar malajr lid-Direttiva dwar il-Ħlas 
Tard b'għodod ta' monitoraġġ u ta' infurzar 
b'saħħithom sabiex tiżgura u tippromwovi 
li l-pagamenti fil-pront ikunu n-norma fis-
suq uniku kollu.

7. Jenfasizza l-fatt li ħlasijiet tard 
jammontaw għal kwart tal-fallimenti tal-
SMEs fl-UE, u f'dan il-perjodu ta' 
pandemija, is-sitwazzjoni marret għall-
agħar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tgħammar malajr lid-Direttiva dwar il-Ħlas 
Tard b'għodod ta' monitoraġġ u ta' infurzar 
b'saħħithom sabiex tiżgura u tippromwovi 
li l-pagamenti fil-pront ikunu n-norma fis-
suq uniku kollu, billi tindirizza wkoll il-
problema tal-kundizzjonijiet ta' pagament 
mhux ġusti u ta' kondotta ħażina anke fir-
rapport B2B; jirrimarka li x-xejra lejn 
perjodu aktar qosra ta' pagament għal 
djun ġodda – speċjalment f'dan il-perjodu 
ta' pandemija – għandha tiġi indirizzata 
b'aktar attenzjoni permezz tal-
introduzzjoni ta' tpaċija universali bejn 
id-djun pagabbli lid-dipartimenti tal-gvern 
u krediti pagabbli mid-dipartimenti tal-
gvern.

_______________________________ _______________________________
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).

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).

Or. it
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Emenda 73
Marcel Kolaja

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza l-fatt li ħlasijiet tard 
jammontaw għal 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 sabiex tiżgura u tippromwovi 
li l-pagamenti fil-pront ikunu n-norma fis-
suq uniku kollu.

7. Jenfasizza l-fatt li ħlasijiet tard 
jammontaw għal 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.

_______________________________ __________________________

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.

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.

Or. en

Emenda 74
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jirrimarka l-ħtieġa li jiġi 
approfondit u jitlesta s-Suq Uniku fis-
servizzi, speċjalment għall-SMEs; jeħtieġ 
li ordnijiet ta' servizz transkonfinali għal 
żmien qasir ikunu eżentati mill-obbligu 
għal ċertifikat A1 sabiex ma tiżdiedx il-
frammentazzjoni tas-suq intern għas-
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servizzi.

Or. en

Emenda 75
Brando Benifei, Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose 

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza li Suq Uniku sostenibbli 
u innovattiv jista' jinkiseb biss jekk il-
mikrointrapriżi u l-SMEs ikunu jistgħu 
jwettqu t-tranżizzjoni tagħhom għas-
sostenibilità diġitali u ambjentali; 
jenfasizza l-importanza li jiġi pprovdut 
b'mod effiċjenti appoġġ finanzjarju u 
mhux finanzjarju lill-mikrointrapriżi u 
lill-SMEs fl-Istati Membri kollha; jilqa' 
f'dan ir-rigward l-iżvilupp ta' Hubs ta' 
Innovazzjoni Diġitali (DIH) kif ukoll in-
Network Enterprise Europe (EEN); 
jirrakkomanda li dawn tal-aħħar iżidu l-
koordinazzjoni bejn il-livell nazzjonali u 
dak Ewropew, kif ukoll involviment aktar 
b'saħħtu tal-assoċjazzjonijiet tal-SMEs 
lokali; jistieden lill-Kummissjoni tgħin 
lill-mikrointrapriżi u lill-SMEs 
jibbenefikaw mid-diversi inizjattivi previsti 
fil-Ftehim Ekoloġiku Ġdid, fl-Istrateġija 
Industrijali u fil-Komunikazzjoni dwar 
Insawru l-Ġejjieni Diġitali tal-Ewropa, 
peress li d-diġitalizzazzjoni u s-
sostenibbiltà jirrappreżentaw 
opportunitajiet importanti għalihom biex 
jikbru; jindika l-ħtieġa tal-integrazzjoni 
tal-SMEs fil-politiki kollha tal-UE.

Or. en
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Emenda 76
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea 
tagħti aktar prominenza u importanza lir-
rwol tar-Rappreżentant tal-UE għall-
SMEs meta mqabbel mal-Mibgħut tal-
SME li ġie introdott mal-SBA; l-
istabbiliment ta' mibgħut speċjali għall-
SMEs hija miżura importanti għall-
akkumpanjament tal-politiki favur 
tagħhom, fil-miżura fejn iċ-ċifra 
msemmija jkollha rwol effettiv ta' 
monitoraġġ u spinta għall-
implimentazzjoni tagħhom; il-ħatra tad-
delegat Ewropew jeħtieġ issir 
b'konsultazzjoni mas-sħab soċjali 
Ewropej li magħhom irid ikun hemm 
kuntatt kostanti; ir-rappreżentant tal-UE 
għall-SMEs fil-fatt għandu jiżgura l-
implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea 
u l-applikazzjoni tal-prinċipju "Aħseb l-
Ewwel fiż-Żgħir" fil-politiki kollha tal-
UE; fl-istess ħin, huwa meħtieġ li r-
rappreżentanti nazzjonali tal-SMEs juru li 
jkunu stabbilixxew djalogu strutturat u 
kontinwu mal-assoċjazzjonijiet 
kummerċjali nazzjonali l-aktar 
rappreżentattivi, sabiex fil-livell tal-UE 
jagħtu kontribut ibbażat fuq esperjenzi 
prattiċi u reali, kemm jista' jkun qrib il-
ħtiġijiet reali tal-SMEs.

Or. it

Emenda 77
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)



AM\1210004MT.docx 47/49 PE655.651v01-00

MT

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza l-importanza ta' negozji 
mmexxija mill-familja u tan-negozji tal-
familja, bħala s-sinsla tal-ekonomiji 
lokali; huma joħolqu l-ġid, jipprovdu l-
impjiegi, għandhom għeruq lokali u 
huma konnessi mal-komunitajiet lokali; 
jenfasizza li n-negozji tal-familja 
jammontaw għal aktar minn 60 % tal-
kumpaniji kollha fl-Ewropa, huma 
jvarjaw minn proprjetarji uniċi għal 
intrapriżi internazzjonali kbar; in-negozji 
tal-familja kbar jew żgħar, elenkati jew 
mhux elenkati għandhom rwol sinifikanti 
fl-ekonomija tal-UE.

Or. en

Emenda 78
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jistieden lill-Kummissjoni 
teżamina l-ħtieġa li jiġi introdott qafas 
legali Ewropew dwar il-franchising, 
peress li ħafna kumpaniji tal-SMEs huma 
dawk li jieħdu l-franchising ta' kumpaniji 
multinazzjonali kbar u ħafna drabi 
jħabbtu wiċċhom ma' pożizzjoni inugwali 
ta' negozjar u kundizzjonijiet kuntrattwali 
sovvrażivi.

Or. en

Emenda 79
Arba Kokalari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jiddispjaċih dwar il-
frammentazzjoni tas-suq uniku għas-
servizzi, il-prevenzjoni tal-SMEs fis-settur 
tas-servizzi milli jibbenefikaw bis-sħiħ 
mis-suq uniku Ewropew; jistieden lill-
Kummissjoni tneħħi malajr l-ostakli li 
fadal għall-kummerċ li jaffettwaw is-
settur tas-servizzi biex tisfrutta l-potenzjal 
sħiħ tas-suq uniku;

Or. en

Emenda 80
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jirrimarka li l-kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja li jaqbżu l-
kriterji tad-definizzjoni ta' SME 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-
tkabbir u l-ħolqien ta' impjiegi fis-suq 
intern, iżda ftit li xejn jirċievu appoġġ; 
jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra 
reviżjoni tad-definizzjoni attwali tal-SMEs 
u tipproponi definizzjoni addizzjonali ta' 
kapitalizzazzjoni medja separata li tiżgura 
li kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni 
medja, b'mod partikolari dawk li jħaddmu 
bejn 250 sa 499 impjegat, jistgħu jiġu 
sfruttati u promossi aħjar, filwaqt li jiġi 
żgurat li l-finanzjament tal-SMEs ma 
jitnaqqasx għal dawk l-SMEs li 
jissodisfaw il-kriterji attwali.

Or. en
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Emenda 81
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jilqa' d-definizzjoni tal-SMEs kif 
definita fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE fil-verżjoni 
tas-6 ta' Mejju 2003, u jitlob għalhekk li 
tinżamm din id-definizzjoni fil-
leġiżlazzjoni tal-UE u li tiġi żgurata l-
interpretazzjoni konsistenti tagħha f'kull 
Stat Membru. 

Or. en


