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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:

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

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;

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; 

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;

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;

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;

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.

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).


