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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. Ifakkar li l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) huma s-sinsla tal-ekonomija tal-
UE; jenfasizza li l-funzjonament tajjeb tas-suq intern u l-ħolqien ta' unjoni tas-swieq 
kapitali jibqgħu prijorità assoluta għall-SMEs;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja kompletament lill-SMEs biex jegħlbu l-ostakli 
kollha li jipprevjenu l-aċċess tagħhom għas-swieq ta' pajjiżi terzi; jitlob l-inklużjoni ta' 
kapitolu dwar l-SMEs f'kull ftehim kummerċjali; jenfasizza l-ħtieġa għall-infurzar 
effikaċi tal-ftehimiet kummerċjali bħala kompitu ta' prijorità tal-Uffiċjal Kap tal-
Infurzar għall-Kummerċ;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tkun aktar attiva fl-appoġġ tagħha għall-aġenziji nazzjonali u 
reġjonali tal-esportazzjoni sabiex 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;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tqis aktar ir-rwol tal-SMEs fin-negozjati dwar il-kapitoli tal-
akkwist pubbliku fil-ftehimiet kummerċjali; jilqa' t-tħabbira tal-Kummissjoni li se tniedi 
portal ta' informazzjoni ġdid dwar il-proċeduri u l-formalitajiet doganali; jistieden lill-
Kummissjoni twettaq l-objettiv tagħha li tniedi għodda ta' awtovalutazzjoni għal regoli 
ta' oriġini biex tgħin lill-SMEs jivvalutaw jekk prodott jibbenefikax minn preferenzi 
skont ftehim kummerċjali partikolari;

5. Ifakkar li l-aċċess għall-finanzjament huwa essenzjali għall-SMEs; jitlob lill-Bank 
Ewropew tal-Investiment jagħti attenzjoni partikolari lill-SMEs fid-definizzjoni tal-
politiki tiegħu; jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari għall-SMEs, li jeħtieġu 
finanzjament u assistenza teknika biex jikkonformaw mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku u 
dawk tad-diġitalizzazzjoni biex jibqgħu kompetittivi;

6. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ 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.


