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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 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. Jiddispjaċih dwar l-impatt serju tal-pandemija tal-COVID-19, il-kriżi finanzjarja globali 
tal-2008 u t-tfixkil ulterjuri li n-negozji Ewropej se jesperjenzaw wara l-ħruġ tar-Renju 
Unit mill-Unjoni Ewropea, li kollha kemm huma għandhom impatt fuq l-istruttura tal-
ktajjen tal-valur globali, billi jinterrompuhom jew saħansitra jwaqqfuhom; jistieden lill-
Istati Membri jimplimentaw kif xieraq id-Direttiva dwar il-Ħlas Tard1 fir-rigward tal-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) kollha, billi dawn huma fost dawk l-aktar 
milquta mill-kriżi tal-COVID-19; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja b'mod xieraq l-
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħlas Tard; jappella għal strateġija konsistenti 
għall-SMEs Ewropej, f'konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew tal-Kummissjoni, 
sabiex jittrasformaw l-ekonomiji tagħna u jsaħħu r-reżiljenza tagħhom permezz ta' 
investimenti strateġiċi li jappoġġaw lill-SMEs; ifakkar li l-SMEs Ewropej jeħtieġu 
politika kummerċjali miftuħa, u jitlob, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni tieħu passi 
biex tiżgura li l-flussi kummerċjali u l-ktajjen ta' valur sostnuti, inklużi rotot ta' 
kummerċ għat-traffiku tal-merkanzija madwar l-UE, jibqgħu miftuħa u li jiġu 
implimentati miżuri fit-tul biex tissaħħaħ il-bażi industrijali Ewropea ħalli jiġi evitat 
tfixkil fil-ktajjen tal-provvista, tinżamm il-kompetittività tal-Ewropa u jiġu difiżi l-
SMEs sostenibbli Ewropej abbażi ta' qafas ta' diliġenza dovuta; jilqa' r-rieżami tal-
politika kummerċjali tal-UE – għodda ewlenija biex jingħelbu l-isfidi li jiffaċċjaw l-
SMEs fil-kummerċ internazzjonali; ifaħħar lill-Kummissjoni wara li adottat id-
Deċiżjoni (UE) 2020/1101 tat-23 ta' Lulju 20202 biex testendi l-perjodu ta' validità tal-
eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni u l-eżenzjoni mill-VAT fuq l-importazzjonijiet 
tal-merkanzija meħtieġa biex jiġu miġġielda l-effetti tat-tifqigħa tal-COVID-19 matul l-
2020, deċiżjoni li ttaffi l-piżijiet għall-SMEs Ewropej; jistieden lill-Kummissjoni 
taġġorna l-istrateġija tagħha tal-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali tal-
10 ta' Marzu 2020 sabiex tadatta għaċ-ċirkostanzi l-ġodda;

2. Jilqa' l-istrateġija għall-SMEs imsemmija hawn fuq u jfakkar li l-25 miljun SME tal-
Ewropa huma s-sinsla tal-ekonomija tal-UE, billi jimpjegaw madwar 100 miljun ruħ, li 
13-il miljun minnhom jaħdmu fl-esportazzjoni, jikkontribwixxu għal aktar minn nofs il-
PDG tal-Ewropa, jammontaw għal 99 % tan-negozji tal-UE u 66 % tal-impjiegi tagħha, 
u jinkludu 87 % tal-esportaturi kollha tal-UE, għalkemm 25 % biss tal-SMEs ibbażati 
fl-UE jesportaw u porzjon saħansitra iżgħar jesportaw lil hinn mill-UE; ifakkar li l-
funzjonament tajjeb tas-suq intern, is-sostenibbiltà u n-newtralità tal-karbonju jridu 
jibqgħu fost l-objettivi ewlenin tal-programmi tal-UE sabiex l-SMEs ikunu jistgħu 
jieħdu vantaġġ mit-tranżizzjoni ekoloġika f'termini ta' kompetittività, tnaqqis tal-
ispejjeż u ħolqien tal-impjiegi; jenfasizza li għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa liċ-
ċiklu tal-innovazzjoni u l-użu fis-suq ta' teknoloġiji ġodda disponibbli; jisħaq li l-
prosperità tas-suq uniku tiddependi fuq il-kapaċità tal-SMEs Ewropej li jadattaw għat-
trasformazzjoni fl-IT; jirrikonoxxi r-rwol tal-mikrointrapriżi u tan-negozji ġodda fl-użu 

1 ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1.
2 ĠU L 241, 27.7.2020, p. 36.
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ta' teknoloġiji ġodda; jirrikonoxxi l-importanza li tinżamm leġiżlazzjoni b'saħħitha, 
konsistenti u prevedibbli b'mod ġenerali u b'mod partikolari, fuq id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali, filwaqt li jżomm f'moħħu li 9 % biss tal-SMEs fl-UE fil-fatt 
jipproteġu d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tagħhom; jinnota li perċentwal żgħir biss 
ta' kumpaniji li jesportaw prodotti barra mill-UE huma SMEs u li s-swieq globali huma 
sors importanti ta' potenzjal għall-SMEs biex jagħtu spinta lill-kompetittività, it-tkabbir 
ekonomiku u l-innovazzjoni; jinnota li l-kummerċ bla xkiel u l-libertà ta' moviment 
permezz tas-suq uniku jipprovdu lill-SMEs l-iskala u l-esperjenza meħtieġa biex 
jesportaw lil hinn mill-UE u jaċċessaw aktar swieq mixtieqa; ifakkar li l-għan tal-Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar għall-Ewropa u l-prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir" huwa li 
tiżdied il-kompetittività u tiġi appoġġata l-intraprenditorija;

3. Jilqa' l-enfasi partikolari li l-istrateġija għall-SMEs torbot mat-tranżizzjonijiet tewmin 
tal-UE għal ekonomija sostenibbli u diġitali u mat-tnaqqis tal-piż regolatorju għall-
SMEs u t-titjib tal-aċċess tagħhom għas-suq u għall-finanzjament; jemmen li l-
konċentrazzjoni fuq soluzzjonijiet diġitali u innovattivi żżid il-kompetittività globali tal-
Ewropa kollha kemm hi;

4. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għall-għan espress fil-Patt Ekoloġiku li jiġi introdott 
mekkaniżmu ta' Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntieri (CBA); jistieden lill-
Kummissjoni tressaq din ir-riforma bħala parti mill-Programm ta' Ħidma tagħha għall-
2021; jenfasizza li l-mekkaniżmu CBA għandu jkun il-bażi fundamentali biex tinkiseb 
in-newtralità Ewropea tal-karbonju sal-2050 u li, biex l-SMEs jiġu integrati b'mod attiv, 
dan il-mekkaniżmu jeħtieġlu jipprevedi miżuri mfassla speċifikament biex jissodisfaw 
il-ħtiġijiet tagħhom;

5. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tiżviluppa għodod speċifiċi ħalli tiffaċilita l-aċċess 
tal-SMEs għas-swieq ta' pajjiżi terzi; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa b'mod sħiħ 
lill-SMEs biex jegħlbu l-ostakli tarriffarji u mhux tariffarji kollha li jżommuhom milli 
jaċċessaw is-swieq ta' pajjiżi terzi; ifakkar fl-importanza ta' proċeduri doganali 
armonizzati u simplifikati biex jgħinu lill-mikrointrapriżi u lill-SMEs (MSMEs) jidħlu 
fis-swieq tal-esportazzjoni, billi dawn itejbu l-produttività għax jaċċelleraw l-
innovazzjoni u jiffaċilitaw l-effetti konsegwenzjali tat-teknoloġija u l-għarfien espert; 
jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tiżgura s-sigurtà legali għall-SMEs billi tinkludi 
kapitoli dwar l-SMEs f'kull ftehim ta' kummerċ ħieles (free trade agreement – FTA), kif 
muri mill-ftehim bejn l-UE u l-Ġappun u l-ftehim modernizzat mal-Messiku, u jisħaq li 
dawn għandhom jiġu inklużi wkoll meta l-FTAs fis-seħħ jiġu riveduti; ifakkar lill-
Kummissjoni li l-kapitoli kollha tal-SMEs fil-ftehimiet kummerċjali għandhom jinkludu 
ostakli komuni għall-MSMEs Ewropej; jilqa' l-ħatra reċenti tal-ewwel Uffiċjal Kap tal-
Infurzar għall-Kummerċ tal-Kummissjoni u jenfasizza r-rwol importanti tiegħu biex 
ikun żgurat li l-SMEs jiksbu valur massimu mill-ftehimiet kummerċjali tal-UE; jistieden 
lill-Kummissjoni tgħin biex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u regolatorji għall-SMEs 
u tnaqqas il-burokrazija fid-dawl tal-impatt sproporzjonat tal-ostakli għall-kummerċ u l-
investiment, l-ispejjeż amministrattivi u l-burokrazija fuq l-SMEs; jistieden lill-
Kummissjoni tappoġġa lill-SMEs li jiffukaw fuq teknoloġiji u innovazzjonijiet 
ekoloġiċi u li diġà qed jesportaw prodotti u servizzi lejn pajjiżi terzi, u b'hekk jitrawmu 
l-kundizzjonijiet għal kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni 
taħdem flimkien mal-Istati Membri biex tinforma b'mod attiv lill-SMEs dwar l-
opportunitajiet kummerċjali;
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6. Jistieden lill-Kummissjoni tkun aktar attiva fl-appoġġ tagħha għall-aġenziji nazzjonali u 
reġjonali tal-esportazzjoni u l-organizzazzjonijiet tan-negozju tal-SMEs fil-livelli 
reġjonali, nazzjonali u tal-UE, biex l-SMEs ikunu jistgħu jegħlbu n-nuqqas ta' 
informazzjoni u jieħdu vantaġġ aħjar mill-ftehimiet kummerċjali; huwa tal-opinjoni, 
f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni tista' twaqqaf pjattaforma ta' internazzjonalizzazzjoni 
tal-SMEs biex tissorvelja l-progress u tipprovdi assistenza teknika lill-SMEs biex 
jaċċessaw swieq ġodda; jinnota li din il-pjattaforma tista' tinkludi l-prova tal-ekonomija 
ċirkolari; ifakkar li d-Delegazzjonijiet tal-UE għandhom rwol kruċjali fl-appoġġ tal-
SMEs billi jindirizzaw il-mistoqsijiet tagħhom u d-diffikultajiet prattiċi li jiffaċċjaw 
minħabba l-implimentazzjoni tal-FTAs;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tqis l-ispeċifiċitajiet tal-SMEs fl-oqsma kollha tan-negozjati 
dwar il-kummerċ u l-investiment, inklużi dawk immirati lejn il-kapitoli dwar l-akkwist 
pubbliku fil-ftehimiet kummerċjali, li għandhom jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tal-
SMEs; jilqa' t-tħabbira tal-Kummissjoni li se tniedi portal ta' informazzjoni ġdid biex l-
SMEs jiġu infurmati aħjar dwar il-politiki kummerċjali u tipprovdi informazzjoni 
dettaljata dwar il-proċeduri doganali u l-formalitajiet għall-esportazzjoni lejn pajjiżi 
terzi; jitlob lill-Kummissjoni tikkomunika man-negozji fl-aktar stadju bikri possibbli 
meta tistabbilixxi portali ġodda ta' informazzjoni jew ittejjeb dawk eżistenti biex tiżgura 
li l-SMEs ikunu mgħammra b'informazzjoni prattika ħafna; jistieden lill-Kummissjoni 
twettaq l-objettiv tagħha li tniedi għodda ta' awtovalutazzjoni għar-regoli tal-oriġini u l-
analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja, fejn għandha tingħata attenzjoni partikolari fuq il-valutazzjoni 
tar-riskju biex l-SMEs jiġu mgħejjuna jivvalutaw jekk prodott jibbenefikax minn 
preferenzi skont ftehim kummerċjali partikolari u kif jistgħu jgawdu mid-
diversifikazzjoni strateġika tal-ktajjen tal-provvista; itenni, f'dan il-kuntest, l-importanza 
ta' regoli tal-oriġini simplifikati u razzjonalizzati; itenni, barra minn hekk, l-importanza 
ta' regoli ċari dwar il-flussi transfruntiera tad-data biex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija 
diġitali tal-UE; jenfasizza s-sinifikat tan-negozjati multilaterali tad-WTO li għaddejjin 
bħalissa dwar il-kummerċ elettroniku; jappella għal sett komprensiv u ambizzjuż ta' 
regoli li jiffaċilitaw il-fluss liberu tad-data bejn il-fruntieri filwaqt li jiggarantixxu l-
istandards tal-protezzjoni tad-data tal-UE, u jiġu indirizzati l-ostakli għall-kummerċ 
diġitali inklużi r-rekwiżiti ta' lokalizzazzjoni tad-data u jkun żgurat li n-negozji, 
speċjalment l-SMEs, ikunu jistgħu jikkompetu fuq livell globali b'kundizzjonijiet ekwi; 
itenni li l-SMEs se jkollhom rwol ċentrali biex iżidu t-teknoloġiji u n-negozji xprunati 
mid-data; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu promossi l-interoperabbiltà u l-aċċess għad-data 
madwar id-dinja ħalli jiġu ottimizzati l-proċessi varji fil-kummerċ internazzjonali; 
jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għal offerti pubbliċi u tqis il-
politika tal-akkwist pubbliku tagħha fl-għanijiet deskritti fil-Patt Ekoloġiku, bħall-
avvanz ta' ekonomija ċirkolari u ż-żieda tar-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista għall-beni 
pubbliċi;

8. Ifakkar li l-aċċess għall-finanzjament huwa essenzjali għall-SMEs minħabba l-fatt li l-
aċċess għall-finanzjament f'xi Stati Membri huwa aktar diffiċli milli f'oħrajn; jistieden 
lill-Kummissjoni tindirizza din il-lakuna fl-aċċess finanzjarju u tiżgura li l-SMEs 
jikkompetu b'kundizzjonijiet ekwi; jitlob lill-Bank Ewropew tal-Investiment jagħti 
attenzjoni partikolari lill-SMEs fid-definizzjoni tal-politiki tiegħu; jiġbed l-attenzjoni 
b'mod partikolari lejn l-SMEs, li jeħtieġu finanzjament, assistenza teknika u piż 
regolatorju inqas oneruż biex jikkonformaw mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku u tad-
diġitalizzazzjoni biex jibqgħu kompetittivi; jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jsir 
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progress dwar il-ftehim ta' faċilitazzjoni tal-investiment u d-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku3 u li titkompla l-ħidma fuq ftehim multilaterali dwar is-servizzi; jisħaq li d-
diġitalizzazzjoni toffri għadd ta' benefiċċji għall-SMEs, bħal opportunitajiet ġodda biex 
jiġu offruti servizzi jew prodotti diġitali u aċċess akbar għas-suq, filwaqt li jenfasizza l-
fatt li l-SMEs għadhom jeħtieġu appoġġ biex jaċċessaw il-finanzjament, l-
informazzjoni, il-ħiliet u t-teknoloġija; jinnota li jeħtieġ li l-Kummissjoni tneħħi l-
ostakli għat-tkabbir ekoloġiku u l-ekoinnovazzjoni għall-SMEs biex tiżgura li l-Patt 
Ekoloġiku jkun opportunità ekonomika; jappella għal sforzi biex, kemm jista' jkun, jiġi 
ffaċilitat l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament, inkluż l-aċċess faċli għall-finanzjament 
tar-riċerka u l-iżvilupp u l-għoti ta' appoġġ tekniku msaħħaħ, bil-ħsieb li titħaffef u tiġi 
sfruttata t-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta l-istrumenti ta' salvagwardja u ta' difiża 
kummerċjali tal-UE sabiex tipproteġi aħjar l-industrija Ewropea, b'mod partikolari meta 
dan kollu jaffettwa s-setturi b'maġġoranza ta' SMEs. jirrikonoxxi li d-dinja qed tiffaċċja 
sfidi bla preċedent u imprevedibbli, li jeħtieġu pjan għall-UE kollha għal 
rilokalizzazzjoni intelliġenti u ċerti setturi strateġiċi, id-diversifikazzjoni tal-linji tal-
provvista u awtonomija strateġika miftuħa bħala parti mill-istrateġija għall-SMEs 
Ewropej; jisħaq fuq il-ħtieġa għal salvagwardji soċjali b'saħħithom u l-inklużjoni soċjali 
fl-istrateġija tal-SMEs fil-kuntest tal-kummerċ; jissottolinja l-ħtieġa li jkun hemm fokus 
fuq l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-ftehimiet kummerċjali tal-UE sabiex jiġi evitat il-
ksur kemm tal-aċċess għas-suq kif ukoll tal-impenji kummerċjali u tal-iżvilupp 
sostenibbli u b'hekk jiġu indirizzati d-distorsjonijiet tas-suq b'mod effettiv u jiġi żgurat 
li l-SMEs ma jitpoġġewx fi żvantaġġ kompetittiv; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan ir-
rigward, biex issaħħaħ ir-rwol tal-Helpdesk għad-Difiża tal-Kummerċ tal-SMEs biex 
tkompli żżid l-appoġġ għall-SMEs fl-aċċess għal strumenti għad-difiża tal-kummerċ u 
ttejjeb il-komunikazzjoni dwar l-għodod disponibbli biex jiġu indirizzati l-
importazzjonijiet innegozjati b'mod inġust; jagħmel enfasi fuq ir-Rapport Speċjali tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri ta' Lulju 20204, li indika li għalkemm l-investigazzjonijiet 
għad-difiża tal-kummerċ jinvolvu piż amministrattiv sostanzjali għall-partijiet 
ikkonċernati, dawn huma ħtieġa legali; iwissi, madankollu, li l-appoġġ għall-SMEs biex 
ikollhom aċċess għall-proċeduri ta' difiża tal-kummerċ ma kienx biżżejjed u li l-
istrumenti għad-difiża tal-kummerċ mhumiex promossi biżżejjed fis-setturi kollha tal-
industrija Ewropea; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, iżżid l-assistenza u l-
ħidma ta' sensibilizzazzjoni tal-SMEs b'mod partikolari; jistieden lill-UE tagħti 
attenzjoni xierqa lill-interessi tas-sigurtà u l-ordni pubbliku fir-rigward tal-investiment 
dirett barrani u tal-akkwiżizzjonijiet barranin u biex tgħaqqadhom ma' mekkaniżmu ta' 
koordinazzjoni tal-iskrinjar pan-UE, speċjalment għas-setturi strateġiċi; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tqajjem kuxjenza akbar fost il-partijiet ikkonċernati dwar l-istrumenti 
għad-difiża tal-kummerċ u żżid l-appoġġ tagħha għall-SMEs biex tiffaċilitalhom l-
aċċess għalihom; jitlob, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni tipprevedi mekkaniżmu aktar 
aċċessibbli għall-SMEs biex iressqu l-ilmenti tagħhom f'każijiet ta' prattiki kummerċjali 
inġusti; jistieden lill-Kummissjoni timponi miżuri malajr kemm jista' jkun 

3 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.
4 Rapport Speċjali Nru 17/2020 bit-titolu "Strumenti għad-difiża tal-kummerċ: funzjonament tajjeb tas-sistema 
għall-protezzjoni tan-negozji tal-UE minn importazzjonijiet li jkunu oġġett ta' dumping u ta' sussidji".
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f'investigazzjonijiet fejn l-SMEs huma prominenti;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha fl-appoġġ għall-MSMEs, billi 
tagħti attenzjoni speċifika lil dawk immexxija min-nisa u tintroduċi miżuri għalihom; 
jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jagħtu attenzjoni partikolari għaċ-
ċirkostanzi speċjali ta' MSMEs immexxija min-nisa meta jistabbilixxu helpdesks tal-
esportazzjoni, biex jieħdu vantaġġ mill-possibbiltajiet maħluqa mill-FTAs u biex isaħħu 
s-servizzi, it-teknoloġiji u l-infrastrutturi (bħall-aċċess għall-internet) li huma ta' 
importanza partikolari għall-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa u tal-MSMEs 
immexxija min-nisa; jistieden lill-Kummissjoni tgħin fl-istabbiliment ta' sħubiji bejn 
intraprendituri nisa fl-UE u l-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp;

11. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tintroduċi l-prinċipju ta' "One In, One Out" meta tkun 
qed tgħaddi liġijiet ġodda, bħala l-ewwel pass biex titwaqqaf il-mewġa ta' 
regolamentazzjoni ġdida u titnaqqas il-burokrazija, iżda jfakkar li dan sempliċement 
iżomm l-istatus quo – ambizzjoni li mhix suffiċjenti; jappella għal aktar ċarezza dwar 
kif il-Kummissjoni biħsiebha tintegra dan il-prinċipju f'termini ta' politika kummerċjali;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta pjan direzzjonali għat-tnaqqis ta' mill-inqas 30 % 
tar-regoli u r-regolamenti skaduti li jaffettwaw lill-SMEs, biex jittaffew il-piżijiet 
amministrattivi u l-pressjoni tal-ispejjeż, tiġi promossa l-kompetittività u jsir impatt 
ġenwin biex l-SMEs ikunu jistgħu jikbru u jirnexxu fl-UE.
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